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TUINDECORATIEBEITS                     

Duurzame bescherming – Makkelijk verwerkbaar – Snel droog – Geen nare verflucht 

 

Zeer goede impregnerende beits op basis van natuurlijke oliën voor geïmpregneerd tuinhout.  

 

Toepassing: Ideaal voor geïmpregneerd tuinhout zoals bijvoorbeeld schuttingen of vlonders. 

TUINDECORATIEBEITS verankerd zich diep in het hout waardoor afbladderen wordt 

voorkomen. Een grondverf is niet nodig. Bij onderhoudslagen op termijn zorgt u voor 

een schone en droge ondergrond en u kunt direct over de oude laag een nieuwe laag 

TUINDECORATIEBEITS aanbrengen zonder te schuren!. De beits beschermd, verfraait 

en geeft geen nare verflucht. De verrassende decoratieve kleuren geven de 

hedendaagse tuin een extra dimensie. Het natuurlijke karakter van het hout blijft 

behouden en krijgt een langdurige bescherming. Bestemd voor tuinhout dat goed, 

maar eenvoudig, beschermd en verfraait moet worden zoals: tuinschermen, 

schuttingen, pergola’s, rozenbogen, veranda’s, hekken en ander tuinhout. Voor 

overige buitentoepassingen op bijv. woningen, schuren en tuinhuisjes adviseren wij 

HOUTDECOR verfbeits. 

Verwerking: Voor gebruik goed roeren, niet verdunnen. Ondergronden dienen schoon en droog te 
zijn; vuil of aangroei zeer goed verwijderen. Goed en ‘vol’ aanbrengen; op nieuw 
hout 2-3 lagen, bij onderhoud zijn 1-2 lagen voldoende. Aanzetten vermijden door 
plank voor plank te beitsen. Ook toepasbaar op vergrijsd hout. Op donkere 
ondergronden en voor extra kleurschakeringen eerst een laag TUINDECORATIEBEITS 
Dover Wit aanbrengen, daarna een kleur naar keuze. Door een combinatie van 
verschillende kleuren kunnen speelse effecten worden bereikt. 

 Niet verwerken onder 10°C of bij niet-drogend weer. Buiten bereik van kinderen 
bewaren. Contact met de ogen en de huid vermijden. 

 
Reiniging  
gereedschap: Gereedschap e.d. reinigen met water en eventueel groene zeep. 
 
 

Eigenschappen 
Droogtijd: Afhankelijk van temperatuur, circa 2 uur.  
Levensduur: Circa 5-7 jaar, afhankelijk van omstandigheden en laagdikte. 
Verbruik: Per liter circa 8-10 m², afhankelijk van de ondergrond. 
Kleur:  Leverbaar zowel in transparante als in dekkende kleuren.  
Finish:  Mat. 
Verpakking:  750ml en 2500ml. 
 
Bekijk voor meer informatie het veiligheidsblad.  


