BEIT TERRAS COLOR
Beschermende dekkende beits.
Bedekt het hout en geeft een duurzame bescherming.
Toepassing
• Voor houten bevloering buiten: terrassen, trappen, muurtjes …uit autoclaaf hout,
naaldhout, tropisch hardhout, glad of gegroefd.
Packaging : 2.5L

Eingenschappen

Droogtijd volledig droog: 24h

• ESTHETISCH: verfraait oud, vergrijsd en vervuild hout, de houtstructuur blijft
Tussen de lagen : 8h
zichtbaar.
• DIRECT OP ONDERGROND: zonder ontgrijzer of primer.
Reinigen: water
• BESTAND TEGEN: weersinvloeden, uv-straling, vlekken en veel beloop.
Materiaal: Borstel, rol of pistool
• SLIPVAST*.
• AFWASBAAR: Hogedrukreiniger.
• MICROPOREUS: laat het hout ademen.
• SCHILFERT NIET AF: renoveren zonder schuren.
* Klasse PN12 volgens de AFNOR XP P05-011 norm, anti-slip systeem niet geschikt voor boorden rond het
zwembad.

Voorbereiding
RUW HOUT / OF HOUT DAT AL GEVERFD IS MET DE DEKKENDE BEITS:
• reinigen met hogedrukreiniger, vooral de vetvlekken moeten verwijderd zijn. Bij nieuw hout drie maanden wachten
om het product aan te brengen. Vettige of tropische houtsoorten: ontvetten met een reinigingsmiddel op basis van
soda.
HOUT DAT AL MET EEN IMPREGNEERMIDDEL / OLIE / VERF / BEITS BEHANDELD IS:
• blank schuren om de afwerklaag te verwijderen, ontstoffen. Controleer of de vloer voldoende ontvet is, met een
druppeltest. Breng een druppel water aan op de vlekken en op verschillende plaatsen op de vloer Blijft de
waterdruppel aan de oppervlakte, dan is de vloer nog vettig en zal de verf niet hechten. Ontvet het hout met een
reinigingsmiddel op basis van soda.

Werverking
Ideale verwerkingscondities: aanbrengen tussen 12 ° en 25 °C, bij droog weer, tochtvrij. Voor en tijdens het gebruik
omroeren met een lang breed latje om de dekkende beits goed homogeen te maken. De dekkende beits met een
borstel tussen de planken en op de randen aanbrengen in stukken van 2 m². Daarna met de roller in gekruiste en
regelmatige lagen aanbrengen en ophopingen vermijden. 8 uur laten drogen en in elk geval een tweede laag
aanbrengen. Op zeer poreus hout of hout dat veel te lijden heeft kan een derde laag nodig zijn. Ingebruikname van de
vloer: beloopbaar (na 48 u). De behandelde vloeren gedurende twee weken met de nodige voorzichtigheid gebruiken.
We raden aan om een onderhoudslaag aan te brengen voor er sporen van slijtage of verwering optreden. Houtsoorten
die moeilijk impregneerbaar zijn (iroko, wengé, lariks …) hebben regelmatig een onderhoudslaag nodig.

VOORZORGSMAATREGELEN:
VORSTVRIJ BEWAREN.
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/i): 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 6 g/l VOS.
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