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DURABLE       FINISH

Transparante en 
dekkende beitsen
Voor het duurzaam beschermen, 

onderhouden en mooi maken van 

houtwerk aan de buitenkant van het 

huis, levert Finess de ideale beitsen. 

Duurzame, UV-bestendige beitsen die 

bescherming bieden tegen alle 

weersinvloeden. Zeer geschikt voor 

deuren, kozijnen en gevelbetimmeringen. 

Beschikbaar in diverse transparante en 

dekkende kant-en klaar kleuren.

Tips voor de gebruiker

Welke roller bij dekkende beits?
Voor glad geschilderde kozijnen kun je het beste een viltroller 
gebruiken. Deze roller kan veel verf opnemen en vasthouden 
tussen de korte vacht. De ”zachte kern” zorgt bij het rollen voor 
een gelijkmatig effect, zonder de vorming van luchtbelletjes.

Welke kwast/borstel bij transparante beits?
Transparante beitsen kun je het beste aanbrengen met 
een platte verniskwast/borstel. De aankleuring, 
verwerking en vloeiing is dan het beste.

Meerdere producten over elkaar 
gebruiken?
Blijf bij gebruik van meerdere producten 
over elkaar altijd binnen hetzelfde 
systeem. Gebruik daarom altijd twee
oplosmiddelhoudende producten of 
twee producten op waterbasis.
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Geringe kleurafwijkingen voorbehouden. Het eindresultaat 
is afhankelijk van de ondergrond en de lichtval.

De uiteindelijke kleur wordt bepaald door de gekozen kleur, de kleur van het hout en het aantal aangebrachte lagen. 
Hoe meer lagen, hoe donkerder de uiteindelijke kleur.

Beits Deur & Kozijn Dekkend
Duurzame, glanzende, dekkende beits op basis van 
terpentine/white spirit. Voor duurzame bescherming tot 
5 jaar van deuren, kozijnen, gevelbetimmering en 
daklijsten. 

Finess beits Deur & Kozijn Dekkend dringt goed in het hout, 
hecht uitstekend en is vochtregulerend en waterafstotend. 
Lang glansbehoud dankzij het UV filter. 

Dekkende buitenbeits dekt de houtnerf af, de natuurlijke 
structuur van het hout blijft wel zichtbaar. Voorbehandelen 
met grondverf is niet nodig. 

De verf is gemakkelijk aan te brengen met de kwast of roller 
en vloeit mooi dicht.

Beits Deur & Kozijn Transparant
Duurzame, transparante beits met UV filter op basis van 
terpentine/white spirit. Voor een duurzame bescherming tot 
5 jaar van deuren, kozijnen, gevelbetimmering en daklijsten. 
Finess beits Deur & Kozijn transparant dringt goed in het hout, 
is vochtregulerend en waterafstotend. Lang glansbehoud 
dankzij het UV filter. In Glans en Zijdeglans.

Houtbescherming UV Transparant
Duurzaam en vochtregulerend, 4 jaar duurzaamheid. 
Zeer geschikt voor de afwerking van hout zoals ramen, deuren, 
daklijsten en gevelbetimmeringen. Dringt goed in het hout en 
hecht uitstekend. Goed bestand tegen weersinvloeden. 

Verkrijgbaar in: 2,5L - 750ml

Verkrijgbaar in: 2,5L - 750ml

2561 Bordeaux (RAL 3004) 2563 Marine blauw

2553 Jacht groen 2565 Normandisch bruin 2594 Antraciet grijs (RAL 7016) 2596 Zwart

2530 Kleurloos

2558 Donker eiken

2550 Licht eiken 2562 Noten2552 Teak

2554 Mahonie

Dekkende buitenbeits 
voor kozijnen, deuren en gevelbetimmering

Transparante buitenbeitsen 
voor kozijnen, deuren en gevelbetimmering

Terpentine
White spirit

Terpentine
White spirit

Glans Glans

Beits Deur & Kozijn Dekkend = 
2-in-1 product en geschikt als:

1. Grondlaag voor nieuw en of kaal hout

2. Tussen- en eindlaag op bestaande verflagen

P P P P UV beschermend

P P P p Impregnerend

P p p p Vochtregulerend

Weerbestendig Voor binnen en buitenMet UV-filter 5 jaar duurzaamheid

Zijdeglans

Zijdeglans

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

Weerbestendig Met UV-filter

Voor binnen 
en buiten

5 jaar duurzaamheid

Waterbasis

Verkrijgbaar in: 2,5L - 750ml

1409 
Kleurloos

Beits Deur & Kozijn Transparant Glans

Beits Deur & Kozijn Transparant Zijdeglans


