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Dekkende &
Transparante
Beitsen
Of het nu is voor de bescherming van je tuinhuisje, 

schutting of voor je deuren en kozijnen buiten, Finess 

levert de juiste beits in talloze transparante en dekkende 

kleuren. Afhankelijk van de toepassing kies je een 

kwaliteit die tot 4 jaar duurzame bescherming geeft 

tegen zon en regen. 

≠ Glanzend, UV-bestendig
≠ Vochtregulerend
≠ 4 jaar duurzaamheid
≠ Voor buiten

Beits UV dekkend
Voor deuren, kozijnen, 
gevelbetimmeringen

≠ Glanzend, met UV filter
≠ Vochtregulerend 
≠ 4 jaar duurzaamheid
≠ Voor buiten

Beits UV transparant
Voor deuren, kozijnen, 
gevelbetimmeringen

≠ Glanzend
≠ 3 jaar duurzaamheid
≠ Voor buiten

Tuinbeits dekkend
Voor schutting en tuinhuis

≠ Glanzend
≠ 3 jaar duurzaamheid
≠ Voor buiten

Tuinbeits transparant
Voor schutting en tuinhuis

Kijk voor meer informatie op www.finess.nl

Buitenbeitsen

P P P P UV beschermend
P P P p impregnerend
P p p p vochtregulerend

P P p p UV beschermend
P P P p impregnerend
P P P p vochtregulerend



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

Tuinbeits
Weerbestendige, vochtregulerende 
beits voor 3-jarige bescherming 
van alle tuinhoutwerk, zoals 
pergola’s, schuttingen, tuinhuisjes 
en speeltoestellen. Ook geschikt 
voor geïmpregneerd hout. 
Verkrijgbaar in diverse dekkende 
en transparante kleuren.

Verf van het Huis
Met de producten van 

Finess ben je zeker van 

de beste prijs-kwaliteit-

verhouding. Een compleet 

pakket lakken en muur-

verven met uitstekende 

verwerkingseigenschappen 

voor een zeer aantrekkelijke 

prijs. Voor praktisch alle 

toepassingen, vind je bij 

Verf van het Huis advies 

en inspiratie! 

2588 Crème wit (RAL 9001)

2592 Parel wit (RAL 1013)

2596 Diep zwart

2590 Wit (RAL 9010)

2594 Antraciet grijs (RAL 7016)

Beits UV dekkend

2571 Rijtuigen groen

2531 Turf bruin

2555 Zaans groen

2563 Gelders blauw

2553 Jacht groen

2561 Engels rood

2565 Normandisch bruin

2583 Hindeloopen blauw

Beits UV transparant

2562 Noten

2530 Kleurloos

2552 Teak

2556 Grenen

2550 Licht eiken

2554 Mahonie

2558 Donker eiken

2564 Ebben

Tuinbeits dekkend

2501 Donker groen

2567 Roomwit

2507 Donker bruin

2505 Bruin

2503 Midden groen

2590 Wit (RAL 9010)

Tuinbeits transparant

2500 Bruin

2530 Kleurloos

2536 White wash

2502 Groen

2534 Grijs

2538 Red cedar

Beits UV
Glanzende, duurzame, 
vochtregulerende, UV-
bestendige beits. Biedt tot 
4 jaar bescherming tegen 
alle weersinvloeden. Zeer 
geschikt voor kozijnen, 
deuren en gevelbetimme-
ringen. Een-pot-systeem: 
dus grond-, tussen- en 
eindlaag in één. Verkrijgbaar 
in diverse actuele dekkende 
en transparante kleuren.


