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Promo Tuinhoutbeits Transparant 

 
TECHNISCH MERKBLAD 

Omschrijving: Beschermende, transparante en 
glanzende tuinhoutbeits op basis van kunstharsdispersie. 
Uitstekend alternatief voor carbolineum. Voor buiten. 
 
Toepassing: Voor het jaarlijks onderhoud van ruw en 
geschaafd of eerder met tuinhoutbeits behandeld hout als 
planken, schuttingen, schuurtjes, pergola’s enz. 
 
Eigenschappen: 
- Reuk- en oplosmiddelarm 
- Sneldrogend 
- Waterverdunbaar 
- Plantvriendelijk 
- Vochtregulerend 
 
Kleur: Leverbaar in bruin en groen tinten. De tint van het 
hout en van reeds aanwezige lagen tuinhoutbeits, 
beïnvloedt het eindresultaat. 
 
Verwerking: Goed roeren voor gebruik. De eerste laag op 
onbehandeld hout verdunnen met 5% water, de volgende 
lagen niet verdunnen. De beits in de nerfrichting en altijd in 
3 lagen aanbrengen met een langharige kwast. Tussen de 
lagen licht schuren en stofvrij maken. 
 
Verbruik: Ca. 12m² /liter per laag. 
 
Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%: 
Stofdroog na ca. 1 uur. 
Overschilderbaar na ca. 4 uur. 
 
SYSTEEM-OPBOUW 
 
Ondergrond: De ondergrond moet schoon, droog, alg-, 
mos-, stof- en vetvrij zijn. 
 
Onbehandeld geschaafd hout: Licht schuren en stofvrij 
maken. Eventuele oneffenheden bijwerken en na droging 
schuren en stofvrij maken. Daarna 3 lagen Finess 
Tuinhoutbeits aanbrengen. 
 
Onbehandeld ruw hout: Stofvrij maken en daarna 3 
lagen Finess Tuinhoutbeits aanbrengen. 
 
Met Tuinhoutbeits behandeld hout in goede staat: 
Ontvetten met een ontvettingsmiddel, schuren en stofvrij 
maken. Vervolgens 1 of 2 lagen Finess Tuinhoutbeits 
aanbrengen. 
 
Met Tuinhoutbeits behandeld hout in slechte staat: 
Oude beitslagen volledig verwijderen door kaal te schuren 
of af te krabben en behandelen als “Onbehandeld hout”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNISCHE GEGEVENS 
 
Bindmiddel: Acrylaatdispersie 
 
Pigmenten: Transparante en lichtechte pigmenten 
 
Oplosmiddel: Water 
 
Vaste bestanddelen: 10% in volume 
 
S.G.: Ca. 1 g/ml 
 
Viscositeit: 25 sec Din cup 4 @ +20°C 
 
Aanbevolen laagdikte: 30 Micron per laag (droog) 
 
Glansgraad: Glanzend 
 
Tint: Bruin en groen tinten 
 
Verdunning: Water 
 
Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS) 
 
Reinigen gereedschap: Water en zeep 
 
Prestaties: De houtnerf blijft zichtbaar en de structuur van 
het hout wordt geaccentueerd. Gemakkelijk te verwerken. 
 
Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele 
verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats. 
 
Algemeen: Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en + 30°C 
en niet in de felle zon of bij kans op regen. Jaarlijks een 
onderhoudslaag aanbrengen. Na gebruik de verpakking 
goed sluiten en rechtop wegzetten. Buiten bereik van 
kinderen bewaren. 
 
Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt 
voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. 
 


