
TOT 8 JAAR BESCHERMING
De 8 jaar garantie betreft: Behandeld of onbehandeld gewone houtsoorten: indien
conform met beschrijving van voorbereiding en verwerking.
Blootstelling: enkel op verticale oppervlakken.
Blootstelling Zuid en Zuid-West: een derde laag is nodig. De garantie wordt beperkt tot de terugbetaling van
enkel en alleen het product. De pot en kassa ticket worden geëist.

HOUTBEITS

BUITEN 

TIPS V33
• Niet te gebruiken op thermisch gemodificeerd of zuur hout.
• Voor licht gekleurde tinten wordt bij voorkeur een derde laag aangebracht.

Packaging: 0,75L - 2,5L

Tussen 2 lagen: 3u

Volledig droog: 12u

Reiniger: Water

Materiaal: Bortsel, rol of verfpistool

Rendement: ±12mq/L

Waterafstotend: Anti UV

• Hars met hoge weerstand tegen 
de natuurlijke bewegingen van het hout
• Druipt niet

VOORZORGSMAATREGELEN:
EUH208: Bevat Benzisothiazoolinon. Kan een allergische reactie veroorzaken. P102: Buiten het bereik van kinderen 
houden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar 
een afvalcentrum (contact opnemen met de lokale overheid). EU-grenswaarde voor dit product (Cat A/e): 130 g/l 
(2010). Dit product bevat maximaal 3 g/l VOS. Afval niet in de gootsteen werpen. Verpakking na gebruik goed sluiten. 
Reiniger van Gereedschap: Water. 
Vorstvrij bewaren
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VERWERKING
• Ideale verwerkingstemperatuur: tussen 12°C en 25°C, bij droog weer en zonder tocht.
• Omroeren met een houten latje voor en tijdens het gebruik om een homogene massa te krijgen.
• Breng 2 lagen aan. Voor het aanbrengen met een verfpistool, verdunnen met 10% water.

TOEPASSINGEN
• Geschikt voor alle housoorten binnen of buiten: gevels, luiken, 
afsluitingen, ramen, balken, steigerhout, ...
• Op alle houtsoorten, Europese en exotische, oude of nieuwe: eik, naald, 
lork, douglas, ceder, …
• Kan op alle bestaande houtbeitsen worden aangebracht.

VOORBEREIDING
Het hout moet schoon, droog, gezond en ontvet zijn. Schuur eerst de kanten en hoeken om deze glad te maken.
• ONBEHANDELD HOUT: eerst lichtjes schuren met schuurpapier om een glad oppervlak te krijgen en daarna 
ontstoffen. Breng bij voorkeur de BEHANDELING TUINHOUT van V33 aan.
• INGEWIKKELD ONBEHANDELD HOUT (EIK, KASTANJE, LORK, CEDER, DOUGLAS, EXOTISCHE, …): verdun de 
eerste laag met 15% water en breng een tweede onverdunde laag aan (vermijd te dikke
lagen). Op vet hout, ontvet eerst met de SHAMPOO TUINHOUT van V33.
• HOUT MET VERWEERDE BEITSLAGEN:
loszittende delen afborstelen, gladschuren met schuurpapier en stofvrij maken.


