Wijzonol Dekkend Tuinbeits
standaardkleuren
Productomschrijving
Dekkende, zijdeglans beitsverf voor buiten op
basis van alkydhars, terpentineverdunbaar.
Belangrijkste producteigenschappen
• Voor terras en tuin
• Vochtregulerend
• Buitenduurzaam tot 5 jaar
• 1-pot systeem
• Gemakkelijk verwerkbaar
• Goede buitenduurzaamheid

Waarvoor te gebruiken?
Buiten, als grond-, tussen- en afwerklaag op hout (1-pot systeem). De ideale beits voor al uw houten
tuinmeubilair, tuinhuisjes, schuttingen, pergola’s en gevelbetimmeringen.
Verkrijgbare kleuren & verpakkingen
Kleuren
9 Standaardkleuren:
9121 (Antraciet)
9128 (Egaalgrijs)
9305 (Lauriergroen)
9325 (Woudgroen)
9328 (Antiekgroen)
9400 (Klassiekbruin)
9450 (Zwart)
RAL 9001 (Crème wit)
RAL 9010 (Zuiver wit)
De kleuren RAL 9001, RAL 9010, 9121 (Antraciet), 9325 (Woudgroen), 9328
(Antiekgroen) en 9450 (Zwart) zijn ook in 2,25 l leverbaar.
Verpakkingen
750 ml, 2,5 l
Verwerking

Zie voor uitleg van de pictogrammen Wijzonol.nl/picto
Verdunning: Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met terpentine of wasbenzine.
Goed roeren voor gebruik en niet meer verdunnen dan nodig.
Aanbrengen met een ronde of ovale kwast.
Een lakroller geeft een fraai resultaat bij grote oppervlakken.
Breng de verf in dunne lagen aan voor een optimaal resultaat.
De verf niet verwerken bij een temperatuur lager dan 5°C en niet in de volle zon of bij regenachtig weer.
Controleer product en kleur voor gebruik op juistheid.
Koel maar vorstvrij bewaren.

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt
regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade
die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.
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Wijzonol Dekkend Tuinbeits
standaardkleuren
Verfadvies
Nieuw, buiten, onbehandeld, hout

Deze algemene behandelsystemen zijn een indicatie. De
te behandelen ondergrond en de eisen aan de afwerking
bepalen welk behandelsysteem toegepast moet worden.
Voor een projectgericht verftechnisch advies kunt u
contact opnemen met onze medewerkers, tel. (038) 429
11 00 of info@wijzonol.nl.

• reinigen/ontvetten en schuren
• gronden met Wijzonol Dekkend Tuinbeits

Regelmatig reinigen en bijwerken
beschadigen

• voorlakken met Wijzonol Dekkend Tuinbeits

Het jaarlijks regelmatig reinigen van het schilderwerk en
het bijwerken van (mechanische) beschadigingen aan
de ondergrond of het verfsysteem heeft een positieve
invloed op de conditie van het behandelde bouwdeel en
schilderwerk.

• aflakken met Wijzonol Dekkend Tuinbeits

Hechting tussen verflagen
Bestaand, buiten, behandeld, hout

Tussen de lagen altijd schuren/matteren voor het
verkrijgen van een goede onderlinge hechting van de
verf/coatinglagen (m.u.v. muurverven).

• ondeugdelijke verflagen verwijderen
Dauwpunt regelmatig bepalen
• reinigen/ontvetten en grondig schuren/matteren

Bij het verwerken bij lage temperaturen het dauwpunt
regelmatig bepalen. Op een aanwezige vochtfilm (dauw)
op de ondergrond mag geen verf/coating worden
aangebracht. De hechting en filmvorming wordt hierdoor
minder. Daarnaast heeft vocht een negatieve invloed op
de droging en de glans.

• plaatselijk gronden met Wijzonol Dekkend
Tuinbeits
• plaatselijk of geheel voorlakken met Wijzonol
Dekkend Tuinbeits

Reparaties en verdraagzaamheid met verf
Reparaties aan ondergronden, schilderwerk,
aansluitvoegen/naden en beglazingssystemen uitvoeren
met de voor dit doel geschikte producten volgens de
voorschriften van de betreffende fabrikant. Bij
houtreparaties gaat onze voorkeur uit naar de producten
van Renovaid B.V. en bij het afdichten van
Wijzonol Bouwverven B.V.
onderdeel van Koninklijke
beglazingsvoegen naar de Soudal Glaskit TS.
Van Wijhe Verf
Aansluitvoegen/naden bij binnenmuurverfwerk zijn prima
Russenweg 14
af te dichten met de Soudal Acryrub CF2. Voor de
Postbus 205
aanvang van het schilderwerk de onderlinge
8000 AE Zwolle

• aflakken met Wijzonol Dekkend Tuinbeits

Toelichting op algemene
behandelingssystemen

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt
regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade
die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.
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verdraagzaamheid van de toe te passen producten
beoordelen.

Voorbehandeling, houten ondergronden
Hout en houtachtig plaatmateriaal voor het aanbrengen
van het verfsysteem ontdoen van vuil en eventueel
verweerde en/of aangetaste delen, zodat een schone
gezonde ondergrond wordt verkregen. Door scherpe
kanten af te ronden wordt een langduriger bescherming
van de ondergrond verkregen. Hout mag bij het
behandelen max. 18% vocht bevatten.
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