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Beschrijving/eigenschappen: 
Dit nadrukkelijk positieve effect op naaldhout bereikt u uitsluitend door een chemische 
behandeling met voor- en nabeits. De meest geschikte drager is bij voorkeur massief noords 
grenenhout, maar ook sparrenhout is bruikbaar. 
 
De voor- en nabeits worden vloeibaar in 10-voudig concentraat geleverd. 1 liter is daarom 
genoeg, naargelang van de verwerkingswijze, voor 50 - 80 m². 
 
Verwerking: 
 
Voorbehandeling hout: 
• Schuur met korrel 100 - 120 (ijzervrij schuurpapier) 
• Stof verwijderen 
• Behandel erg harsrijke houtsoorten met houtzeep HBV 243 
 
Voorbeitsen: 
• Voorbeits voor zachthout BH 59-21490 

Mengverhouding 1 deel beits + 10 delen water 
• Breng de beits aan volgens a), b) of c): 

a) Breng ruimschoots aan met een kunststof spons, laat kort inwerken, verwijder de 
overtollige beits vervolgens weer met een kunststof spons. 

b) Spuit gelijkmatig met een bekerpistool op (1,5 mm nozzle, 2 bar spuitdruk, lage 
beitstoevoer).  
Eventueel wat verdelen. 

c) Dompel 5 - 10 seconden in de beits onder, haal het eruit en laat het afdruipen.  
Verdeel de druppels met een kunststof spons over het oppervlak. 

 
Droging: 
3 tot 6 uur bij ruimtetemperatuur (20 °C) 
 
Nabeitsen: 
• Nabeits voor zachthout BI 59-21491 

Mengverhouding 1 deel beits + 10 delen water  
• Breng de beits aan volgens a), b) of c): 

a) Breng ruimschoots aan met een kunststof spons, laat kort inwerken, verwijder de 
overtollige beits vervolgens weer met een kunststof spons. 

b) Spuit gelijkmatig met een bekerpistool op (1,5 mm nozzle, 2 bar spuitdruk, lage 
beitstoevoer).  
Eventueel wat verdelen. 

c) Dompel 5 - 10 seconden in de beits onder, haal het eruit en laat het afdruipen.  
Verdeel de druppels met een kunststof spons over het oppervlak. 
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Droging: 
12 - 16 uur. 
 
Nabehandeling: 
• Met elke gangbare PUR lak of met Proterra producten.  
• Andere lakken/deklakken op aanvraag! 
 
Mogelijke kleurvarianten (lichter): 
• Hiervoor wordt de mengverhouding van beits tegenover water verhoudingsgewijs 

aangepast. Verdunningsverhouding 1 deel voorbeits + 10 tot 100 delen water. 
• Nabeits mag maximaal maar tot 1: 10 verdund worden! 
 
Bijzondere opmerkingen: 
De uiteindelijke kleur en het effect van de beits worden voor een groot stuk door de 
gebruikte houtsoort beïnvloed. Met grenenhout neigt de kleur naar bruin, met sparrenhout 
daarentegen veeleer naar groen! 
 
Opgelet: 
Deze aanwijzingen vormen slechts advies, ze zijn gebaseerd op eigen kennis en zorgvuldige 
research conform de huidige stand der techniek. Ze zijn op geen enkele wijze juridisch 
bindend. Bovendien verwijzen we naar onze Algemene Voorwaarden. 
Veiligheidsblad volgens de verordening (EG) Nr. 1907/2006 wordt ter beschikking gesteld. 


