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HOUTBEITS – EXTREME PROTECTION 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dubbele bescherming per laag 
Versterkt anti-UV- en anti-vochtigheidsscherm 
 
KENMERKEN 
• Aanbevolen voor hout dat zeer sterk aan weersinvloeden en uv-stralen is 
blootgesteld. 
• Versterkte anti-uv-bescherming: gaat vergrijzing van het hout tegen. 
• Krachtige antivochtbarrière: het water blijft op het oppervlak en dringt niet in het 
hout. 
• Dikke zijdeglanzende laag waarbij de houtstructuur 
zichtbaar blijft. 
• Zeer duurzame kleuren. 
• Microporeus: laat het hout ademen. 
• Druipvrij. 
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VOORBEREIDING 
Het hout moet schoon, droog en stofvrij zijn. 
• Nieuw hout: 
Schuren in de richting van de vezels en ontstoffen. Vettige houtsoorten eerst 
ontvetten met V33 Reinigend oplosmiddel. Het hout voorbehandelen 
met V33 Behandeling Multi-gebruik. Voor een professioneel resultaat eerst V33 
Primer Lazuur Deuren & Ramen aanbrengen. 
• Hout met verweerde beitslagen:  
Loszittende delen afborstele, gladschuren met schuurpapier en stofvrij maken. 
 
VERWERKING 
• Gebruiksklaar product. 
• Melkachtig uitzicht in de pot, verdwijnt na het drogen. 
• De beits voor en tijdens het aanbrengen goed omroeren met een houten latje. 
Een onverdunde laag van het product aanbrengen met een borstel, rol of spuitpistool 
(verdunnen met 10% water). 
Een tweede laag aanbrengen en eventueel een derde laag. 
Tussen de lagen 4 uur laten drogen. 
Tussen de lagen gladschuren met schuurpapier om een gladde en goed hechtende 
ondergrond te verkrijgen. 
 
• De kleur, de porositeit, de soort en de ouderdom van het hout kunnen een invloed 
hebben op de definitieve tint van het behandelde oppervlak. Altijd eerst op een 
weinig zichtbare plaats uittesten om te zien wat het eindresultaat is. 
 
• Ideale verwerkingstemperatuur : tussen 12 en 25°C , bij droog weer. 
 
Reiniger :  Water 
 
Rendement : 
- 1 L = +/- 12 m² 
 
Materiaal :  borstel, of verfpistool (verdunnen met 10% water). 
 
Droogtijd : 
- Handdroog : 1 u 
- Tussen 2 lagen : 4 u 
- Volledig droog : 24 u 
 
S2: Buiten bereik van kinderen bewaren.  
S23: De dampen niet inademen. 
S29: Afval niet in de gootsteen werpen.  
S51: Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen geb ruiken.  
Vorstvrij bewaren. 
Bevat hydroxyphenyl benzotriazole. Kan een allergis che reactie 
veroorzaken.  
 
EU -grenswaarde voor dit product (Cat A/e): 
130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 7 g/l VO S . 
 


