
Verf van het Huis
Met de producten van Finess ben je 

zeker van de beste prijs- kwaliteitver-

houding. Een compleet pakket lakken 

en muurverven met uitstekende ver-

werkingseigenschappen voor een zeer 

aantrekkelijke prijs. Voor praktisch alle 

toepassingen, vind je bij Verf van het 

Huis advies en inspiratie!

Kijk voor meer informatie op www.finess.nl

Beitsen en oliën

Bescherming
en onderhoud
van tuinhout
Bescherming van hout in de tuin, op of onder het maaiveld, of 

behoud van het karakteristieke uiterlijk van een schuur? In het 

tuinassortiment van Finess vind je oliën, beitsen en speciale 

producten zoals Bielzenzwart, Zwarte Teer en Bruinoleum. 

Voor iedere klus heeft Finess het juiste product!
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Tips van Finess 
voor de gebruiker

Hoe kan je het beste olie aanbrengen?

Olie breng je het beste aan met een soepele 

kwast of niet pluizende doek. Het is belangrijk 

om de olie in dunne lagen aan te brengen. Er mag 

geen olielaag op het hout achterblijven.

Welk product is geschikt voor met 
carbolineum behandeld hout?

Hiervoor zijn zowel Bruinoleum (diep donkerbruin), 

Zwarte Teer, Bielzenzwart en Houtteer geschikt. 

Welke product is geschikt om een 
ruw houten schuur die karakteristieke 
zwarte kleur te geven? 

Houtteer is hiervoor het juiste product.



Geringe kleurafwijkingen voorbehouden. Het eindresultaat is afhankelijk van de ondergrond en de lichtval.

Bescherming en onderhoud van tuinhout
Bij onderhoud en bescherming van tuinhout kun je kiezen tussen beitsen, oliën en een reeks van speciale producten. 
Finess helpt je bij de keuze van het juiste product. De producten van Finess zijn van uitstekende kwaliteit en laten zich 
gemakkelijk verwerken.

Steigerhoutbeits
≠ Voor trendy afwerking van tuintafels, tuinstoelen,  
 banken en kasten van onbehandeld steigerhout of  
 ongeschaafde zachte houtsoorten
≠ In white-wash en grey-wash
≠ Voor binnen en buiten

Boerengroen
≠ Vochtregulerende bescherming 
≠ Laat zich gemakkelijk verwerken en geeft een 
 goede dekking
≠ Voor buiten

Tuinmeubelolie
≠ Toepasbaar op hardhouten tuinmeubelen, teak, rotan, 
 riet en bamboe
≠ Dringt diept in het hout, verrijkt de houtkleur en 
 voorkomt vergrijzing 
≠ Waterafstotend, voor buiten

Terrasolie Bangkirai
≠ Speciaal voor terrassen, toepasbaar op hard- en 
 zachthouten objecten 
≠ Dringt diept in het hout, verrijkt de houtkleur en 
 voorkomt vergrijzing 
≠ Waterafstotend, voor buiten

Oliën
Olie is een eenvoudig toepasbaar product dat het hout voedt en terugbrengt in de natuurlijke houtkleur.
Hierbij is regelmatig onderhoud van belang om het hout mooi te houden.

Beitsen
Beits zorgt voor een duurzame bescherming van alle tuinhoutwerk, zoals pergola’s, schuttingen, tuinhuisjes en 
speeltoestellen. Beits heeft als voordeel dat deze vochtregulerend is, hiermee voorkom je houtrot en bladdervorming.

2501 Donker groen

2567 Roomwit

2507 Donker bruin2505 Bruin

2503 Midden groen 2590 Wit (RAL 9010)

Tuinbeits dekkend
≠ Vochtregulerend, tot 3 jaar buitenduurzaamheid 
≠ Ook geschikt voor geïmpregneerd hout
≠ Voor buiten

Tuinbeits transparant
≠ Vochtregulerend, tot 3 jaar buitenduurzaamheid 
≠ Ook geschikt voor geïmpregneerd hout
≠ Voor buiten

2500 Bruin

2530 Kleurloos

2536 White wash2502 Groen

2534 Grijs 2538 Red cedar

Bruinoleum
≠ Uniek alternatief voor carbolineum
≠ Voor een mooie bruine kleur op hekken, schuren, palen etc. 
≠ Waterafstotend, voor buiten

Bielzenzwart
≠ Voor hout dat direct met grond of water in aanraking is
≠ Kan over met carbolineum behandeld hout  
≠ Waterafstotend, voor buiten

Speciale producten
Bescherming van hout voor onder het maaiveld of behoud van het karakteristieke uiterlijk van een schuur? Finess 
levert het juiste product. Kies afhankelijk van de toepassing een product wat zorgt voor een jarenlange bescherming.

Zwarte teer
≠ Voor op hout, ijzer, beton en objecten onder het maaiveld
≠ Beschermt tegen permanente inwerking van water 
≠ Kan over met carbolineum behandeld hout of met 
 Black Varnish behandeld ijzer

Houtteer
≠ Voor op hout boven het maaiveld
≠ Weersbestendige bescherming 
≠ Kan over met carbolineum behandeld hout
≠ Voor buiten

Geringe kleurafwijkingen voorbehouden. Het eindresultaat is afhankelijk van de ondergrond en de lichtval.


