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Samenstelling 
Watergedragen beits op basis van hoogwaardige 
zelfvernettende acrylaattechnologie en biobased 
grondstoffen 

Bescherming BPD conforme filmbeschermingsmiddelen 

Kleur RAL 9005 Diepzwart en Zwart/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 1 l / 2.5 l / 5 l / 20 l 

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

Verbruik 
Per laag*:  

 

Geschaafd hout: 
Bezaagd hout:  

ca. 100-120 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 nieuw hout:  
Minimaal 2 en bij voorkeur 3 lagen Boerenbeits® 

aanbrengen, waarbij minimaal 1 laag aan de achterzijde 
 

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 ECO100 Reiniger/ontvetter 

 


