
 
 
 
  

 
Verwerking onbehandeld hout: 
-  Schuren met korrelgrootte 120, vooral de kopse kanten. 
-  Ondergrond goed stofvrij maken. 
-  De bus beits altijd goed oproeren, tijdens gebruik blijven herhalen. 
- De beits in de richting van de nerf ruim aanbrengen. Eén laag is voldoende. 
- Grote oppervlakten (zoals vloeren), zonder onderbreken beitsen. 
 

Verwerking behandeld hout: 
- Eerst grondig schoonmaken / ontvetten met een huishoudschoonmaakmiddel zónder 
 siliconen. 
- Vervolgens de verwerking zoals van onbehandeld hout. 
 

Gereedschap: Acrylkwast, sponskwast, pad of roller. 
 

Droogtijd: Ca. 8 uur, afhankelijk van de temperatuur en ventilatie. Na het beitsen het object 
  zonder te schuren afwerken. 
   
Na het beitsen dient een beschermlaag te worden aangebracht van CéPé was, olie of lak. CéPé 
Producten zijn goed op elkaar afgestemd en genieten daardoor de voorkeur voor de afwerking.  
 
Wilt u het project afwerken met één van onze was of olie producten adviseren wij eerst één laag 
CéPé Impregneer aan te brengen voor een betere bescherming tegen vlekken. Voor vloeren en 
tafelbladen is het afwerken met CéPé Lak zijdeglans, mat of supermat aan te raden. CéPé Impregneer 
en (witte) Wasolie niet gebruiken in combinatie met lak. 
 

Afwerkingsproducten: 

- CéPé European Antique Lacquer ® (zijdeglans, mat of supermat) 

- CéPé European Antique Wax® (licht of donker) 

- CéPé European Antique (witte) Wasolie® 
 

Reinigen: Gereedschap na gebruik direct reinigen met water. 
 
Tip: Zet eerst een proefstuk op om het juiste effect te controleren. Indien u meer dan één blik nodig 
heeft, elk blik afzonderlijk oproeren en daarna overgieten in bijv. een emmer, om zo o.a. 
aanzetstrepen en kleurverschillen te voorkomen en om zonder te onderbreken te kunnen 
doorwerken. Tijdens het gebruik het oproeren af en toe herhalen. 
 
 1.000 ml CéPé beits is voldoende voor ca. 10 – 15 m2 
 
CéPé Antique kleurbeits en poldertinten zijn verkrijgbaar in bussen van 500 ml, 1.000 ml en emmers 
van 2.500 ml en 5.000 ml. Bekijk onze webshop voor de huidige prijzen. 

 

 
Op waterbasis. Vorstvrij bewaren. 


