
 

 

DUURZAME EN FRAAIE HOUTBEITS   

  
 

 

 

Zijdematte, watergedragen beits op basis van 
zelfvernettende acrylaattechnologie. 
 
Boerenbeits® is een zeer fraaie, duurzame, beits op basis 
van een zelfvernettende acrylaattechnologie met een 
zeer goede hechting op hout en oude geschilderde 
ondergronden. 
 
Boerenbeits®  heeft een zeer fraai zijdemat uiterlijk, is 
makkelijk verwerkbaar en is weerbestendig. 

 
 

Boerenbeits®  

 
ü Voor naald- en loofhout in buitentoepassingen 
ü Hoogwaardige zelfvernettende acrylaattechnologie 
ü Zeer goede hechting hout, reeds geschilderd hout 

en steenachtige ondergronden 
ü Fraai zijdemat uiterlijk, accentueert de 

houtstructuur 
ü Uitstekende dekking en goede vloeiing 
ü Eenvoudig in verwerking en onderhoud 
ü Ideaal voor blokhutten, schuren, tuinhuizen, gevels, 

veranda’s en pergola’s 

 Boerenbeits® Zwart (donker antraciet) 
 
Boerenbeits® is beperkt filmvormend en dampopen en 
hecht zeer goed op zowel onbehandeld als reeds 
behandeld hout.  
 
Boerenbeits® hecht op acrylaatverven, hybrideverven, 
alkydharsverven en zelfs op oude Carbolineum 
ondergronden. Daarnaast is het zeer geschikt voor 
toepassing op geïmpregneerd hout, gewolmaniseerd 
hout, beton en steenachtige ondergronden. 
 
Kortom, een veelzijdige en fraaie buitenbeits. 
 



    

PRODUCTINFORMATIEBLAD   Boerenbeits®  
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De gegevens op dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Aangezien het product vaak wordt gebruikt onder omstandigheden die wij niet kunnen beïnvloeden, kunnen wij alleen 
de kwaliteit van het product zelf garanderen. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit 
blad wordt uitgesloten. Raadpleeg ons bij projectspecifieke toepassingen.  
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Samenstelling Watergedragen beits op basis van hoogwaardige 
zelfvernettende acrylaattechnologie  

Bescherming BPD conforme filmbeschermingsmiddelen 

Kleur Zwart (donker antraciet) 

Glansgraad Zijdemat 

Viscositeit DIN/ISO 2431 Thixotrope instelling voor spuit-, rol- en kwastapplicatie 

Droging (20°C) DIN EN 53150 Stofdroog na: 2 – 6 uur,  overschilderbaar na: 6 uur 

Dichtheid Ca. 1.20 kg/l 

EU (GefStoffV) CH-ChemV. 2005 Geen classificatie noodzakelijk (ADR-vrij) 

Houdbaarheid Ongeopend minstens 12 maanden bij 
kamertemperatuur +22°C 

Opslag en transport Tegen vorst beschermen 

Verpakking 2.5 l / 5 l / 20 l 

Verwerking Onverdund schilderen, rollen of spuiten (niet < 5°C) 

Verbruik 
Per laag*:  

 

Geschaafd hout: 
Bezaagd hout:  

ca. 120 g/m2 

ca. 150 g/m2 

*De hechting op geschaafde oppervlakten en drukpunten wordt sterk beïnvloed. Schuren van de 
geschaafde houten ondergrond wordt ten zeerste aangeraden. 

Afvalcode EU 08 01 12 

Veiligheidsinstructies Zie verpakking en veiligheidsinformatieblad voor meer  
informatie. 

 

VERWERKING 
 

Voorbehandeling 
De ondergrond dient vrij te zijn van stof-, hars- en overige 
verontreinigingen. Het vochtgehalte van het hout mag niet 
meer dan 18% bedragen. 

Applicatie 

Standaard toepassing:  
1 x Boerenbeits® rondom 

2 x Boerenbeits® zichtzijde 
 

Belangrijk: Bij onderhouds- en renovatiewerkzaamheden dient de ondergrond vrij te zijn van 
verontreinigingen en ontdaan te zijn van alle loszittende en ondeugdelijke verflagen. De kale delen 
dienen goed bijgewerkt te worden voor de eindafwerking van de te behandelen elementen.  

Reiniging gereedschap Water, CLEAN-UP reiniger of universele reiniger SE 
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