
Technische Merkblad 
 
 
6256 
HOUTBEITS 
 
poreuze beits 
voor alle houtsoorten buiten 
licht- en weerbestendig 
 
 
Toepassingsgebied: 
Transparante, gekleurde, langdurig beschermende houtveredeling met een hoge lichtbestendigheid, bijv. voor 
topgevels, gevels, vensterluiken, pergola's, schuttingen, buitenbekleding en tuinmeubels. Benadrukt de 
houtstructuur, waterafstotend, uv- en weerbestendig, vochtregulerend. 
 
Voorbereiding/laagopbouw: 
De ondergrond moet schoon, vast, droog en vetvrij zijn en vrij zijn van gesloten lakfilms. Voorstrijken: ruw hout 
buiten met HOUTBESCHERMENDE GRONDVERF. HOUTBEITS 2 x onverdund opbrengen. Na de eerste laag 
licht opschuren. 
 
Verwerking: 
Met een kwast, een spuitapparaat (instellen op spuitviscositeit) of dompelen. Niet verwerken bij een lagere 
temperatuur dan +5 °C. Niet verdunnen. Alle kleuren kunnen met elkaar worden gemengd. De kleur van het hout 
zelf beïnvloedt de uiteindelijke kleur. Deze wordt pas zichtbaar, wanneer het hout droog is. Op oppervlakken die 
direct blootstaan aan weersinvloeden, alleen matig donkere tot donkere kleuren gebruiken. Oppervlakken die in 
hoge mate blootstaan aan weersinvloeden, na 2-3 jaar controleren en zo nodig opnieuw behandelen. Voor gebruik 
goed omroeren. 
 
Drogen: 
Oppervlaktedroog na ca. 1-2 uur. Overschilderbaar na ca. 24 uur. 
 
Reiniging van het gereedschap: 
Direct na gebruik met kwastenreiniger. 
 
Bewaren: 
Koel, droog en goed gesloten. 
 
Verbruik: 
Bij het aanbrengen van 1 laag is de inhoud afhankelijk van de ondergrond voldoende voor ca. 80 m2. 
 
Afvalverwerking: 
Verpakkingen met vloeibare beitsresten afgeven bij een verzamelpunt voor oude lakken/beitsen volgens 
afvalcodenr. 080111 (conform EWC). 
 
GEVAAR. 
Gevaarsaanduidingen: 
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 
 
Veiligheidsvoorschriften: 
P102 Buiten het bereik van kinderen houden. 
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken. 
P261 Inademing van damp vermijden. 
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. 
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. 
P331 GEEN braken opwekken. 
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — 
huid met water afspoelen/afdouchen. 
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf of een gemeentelijk depot.  
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Overige aanwijzingen: 
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. 
Bevat KOOLWATERSTOFFEN, C10-C13, N-ALKANEN, ISOALKANEN, CYCLENEN, < 2% AROMATEN, 
VETZUREN, C18-ONVERZADIGDE DIMEREN, REACTIEPRODUCT MET N,N-DIMETHYL-1,3-
PROPAANDIAMINE EN 1,3 PROPAANDIAMINE. 
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. 
Bij schuurwerk een stofmasker dragen.  
Ontvlambaar. 
 
Samenstelling 
Alkydhars, titaandioxide, organische/anorganische pigmenten, glycolether, alifaten, additieven. 
 
EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/f): 700 g/l (2010). 
Dit product bevat max. 700 g/l VOC. 
 
Bij het aanbrengen van 1 laag is 5 liter voldoende voor ca. 80 m2. 
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