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HOUTBEITS – TUINHUIS HIGH PROTECTION 
 
 

 

 
 
Hoge weerstand tegen zon, regen en vorst. 
Maakt het hout waterafstotend. 
Druipt niet. 
 
 
KENMERKEN 
• Gesatineerde beits van de nieuwe generatie. 
• Gebruiksklaar. Gemakkelijk aan te brengen. Druipt niet. 
• Geschikt voor alle houtsoorten, met uitzondering van Iroko en exotische 
houtsoorten. 
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VOORBEREIDING 
• Voor onbewerkt hout : schuren en ontstoffen. Voor vette houtsoorten, ontvetten 
met V33 reinigend oplosmiddel. Het hout voorafgaand behandelen met de V33 
behandeling Multi-gebruik. Voor een professioneel resultaat eerst de “Primer Lazuur 
Deuren & ramen V33” aanbrengen.  
• Voor reeds gebeitst hout : schrobben om afbladderende delen te 
verwijderen, schuren met schuurpapier en ontstoffen 
 
 
VERWERKING 
• Goed roeren voor gebruik. Aanbrengen in twee lagen met een borstel of 
pistool (verdunnen met 10% White Spirit) op proper, droog en ontvet 
hout. Licht schuren tussen de lagen.  
 
• 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 : White spirit 
 
Rendement : 
- 1 L = +/- 12 m² 
 
Materiaal : borstel, of verfpistool (verdunnen met 10% white-spirit). 
 
Droogtijd : 
- Tussen 2 lagen : 12 u 
- Volledig droog : 24 u 
 
 
R10 : Ontvlambaar. 
R66 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid 
veroorzaken. 
R52/53 : Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het 
aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. 
S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren. 
S29 : Afval niet in de gootsteen werpen. 
S51 : Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. 
S62 : Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en 
de verpakking of het etiket tonen. 
 
Bevat kobaltcarboxylaat. Kan een allergische reactie veroorzaken. 
 
Bewaartermijn : 3 jaar. 
 
Grenswaarde voor EU voor dit product (Cat. A/e) : 400 g/l (2007). 
Dit product bevat max 400 g/l VOS. 


