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ICONEN
Oplosmiddelhoudend

Watergedragen

Binnen en buiten

Buiten

Hout

Hout, beton en staal

Kwast, roller of (airless)spuit

Milieuvriendelijk Toepasbaar over creosoot ondergrond

Kwast , roller, spuit of dompelen

Kwast, roller of dompelen

Kwast of spuit

Verbruik per laag 

Droogtijd

Duurzaamheid

ALGEMEEN

OAF TUIN PRODUCTEN

5 uur

ECO

Veiligheid
Bescherm uw ogen en handen. Houd jonge kinderen en 
dieren uit de buurt. Zorg bij binnen schilderwerk altijd voor 
voldoende ventilatie. Tijdens het schilderen niet eten of 
drinken, dit ter voorkoming dat u verf binnenkrijgt. Mocht  
u het product toch binnen krijgen, raadpleeg dan direct  
een arts.

Milieu
Deponeer uw kwasten en verfrestanten altijd in de speciaal 
bestemde chemobakken in uw gemeente of op de bouw-
plaats. OAF Holland streeft ernaar om voor alle producten 
een hoog veiligheids- en kwaliteitsniveau te waarborgen 
voor mens en milieu (REACH).

Kleuren
De weergegeven kleuren op etiketten en marketingmaterialen 
zijn ter indicatie. OAF streef er naar deze zo natuurgetrouw 

mogelijk weer te geven. De werkelijke kleuren kunnen door 
instellingen of omstandigheden afwijken.

Aansprakelijkheid
Aangezien de applicatieomstandigheden buiten de 
invloedssfeer van OAF liggen, kan OAF niet verantwoordelijk 
worden gesteld voor behaalde resultaten en voor eventuele 
schade welke voortvloeien uit een verkeerd of niet 
aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van 
de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten 
de beoordeling van OAF vallen, kan geen aansprakelijkheid 
op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het wordt 
aangeraden om voorafgaand een test uit te voeren eigen 
aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. 

Wijzigingen
OAF behoudt zich het recht voor het assortiment en  
producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving.

Leverbaar in meer dan 25.000 mengkleuren
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Verduurzaming, bescherming en verfraaien van buitenhout.

AFINOL 
AFWERKING

OLIËN

BEITSEN

CARBO BITUMEN

WWW.OAFHOLLAND.NL
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AFWERKING AFINOL STANDAARD KLEUREN

CARBO

NORDIC BEITS AQ

HOUTCOAT TEERLOOK

STEIGERHOUTBEITS

Noorswit

Bruinoleum

White Wash

Leisteengrijs

Transparant Groen

Mint Wash

Diepzwart

Cement Wash

Taupe Dark

Black Wash

Zomerblauw

Vintage Wash

Parelgrijs

Groenoleum

Grey Wash

Loodzwart

Transparant Bruin

Petrol Wash

Taupe Light

Antraciet Wash

Zomergeel

Old Brown Wash

Zweeds Rood

Zwart (glans) Antraciet (glans) Dennengroen (glans) Sparrengroen (glans)

Zwart (mat) Antraciet (mat) Dennengroen (mat) Sparrengroen (mat)

Ook leverbaar in meer dan 25.000 mengkleuren

Tip van OAF
Teer mag niet meer gebruikt worden. 

De Houtcoat Teerlook is hiervoor 

een prima alternatief; De traditionele 

uitstraling van teer met de moderne 

bescherming van het hout.
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AFINOL STANDAARD KLEUREN AFWERKING

SYSTEEMBEITS EPS

DOUGLAS OLIE

Blank Wit Donker Eiken

Antraciet TeakGrenen Grijs

Licht Eiken Oud Bruin

Ebben

TUINBEITS ROCO TRANSPARANT
Oud Bruin

Kastanje

Blank Wit

Ebben

Licht Eiken

Grenen Grijs Wolmangroen

Donker Eiken

TUINBEITS ROCO DEKKEND
Sparrengroen

Diepzwart

Wit Ivoor Antraciet Grachtengroen

Crèmewit Venstergrijs Boerengroen Dennengroen

Ook leverbaar in meer dan 25.000 mengkleuren

Tip van OAF
Bij transparante producten zijn  

de stalen met 1-2-3 lagen. Afhankelijk 

van de gewenste kleur, kan er voor  

gekozen worden om met 1 of 2 lagen 

‘blank’ af te werken om zo de 3 lagen 

te krijgen voor een optimale bescherming.

Naturel

Ebben

Lariks

Oud grijs
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BRUINOLEUM CARBO
Authentieke carbolineum vervangende houtbescherming
Voor de bescherming en verfraaiing van houten ondergronden, 
zoals schuren, palen, hekwerk tegen weersinvloeden

AFINOL Bruinoleum Carbo is de uitstekende milieuvriendelijke vervanger 
van Carbolineum. Bruinoleum is op basis van speciale plantaardige oliën, 
bitumen en aromaatvrije oplosmiddelen. Het verfraait en beschermt het 
hout langdurig tegen alle weersinvloeden, dringt diep in het hout en haalt 
de houtnerf weer naar voren.  

Bruinoleum Carbo is geschikt voor de bescherming van houten 
ondergronden. Het kan worden aanbracht over ondergronden die in het 
verleden zijn behandeld met carbolineum of andere creosootproducten 
indien deze voldoende zijn verweerd.

• Hout verduurzamende beits
• Nostalgische uitstraling
• Bladdert, scheurt & vergrijst niet
• Lage zijdeglans

Kleur Bruin

Verpakking 750 ml - 2,5 / 5 / 25 / 60 / 200 / 1000 ltr 

GROENOLEUM CARBO

Kleur Groen

Verpakking 750 ml - 2,5 ltr - 5 ltr 

Authentieke carbolineum vervangende houtbescherming
Voor het beschermen tegen weersinvloeden en verfraaiing van 
houten schuttingen en bouwwerken

AFINOL Groenoleum Carbo is een dekkende, groene teervervanger op 
basis van gemodificeerd alkydhars. Ter bescherming en verfraaiing van 
bovengrondse houten objecten. 

Groenoleum Carbo is geschikt voor de behandeling van schuren, schuttingen,  
tuinhekken et cetera. Het kan worden aanbracht over ondergronden die 
in het verleden zijn behandeld met carbolineum of andere creosoot- 
producten indien deze voldoende zijn verweerd.

• Hout verduurzamende verfbeits
• Nostalgische half-matte uitstraling
• UV bestendig
• Licht filmvormend
• Vochtregulerend
• Halfmat

5 uur 5 uur

5 uur 5 uur
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TUINBEITS CARBO TRANSPARANT
Transparante impregnerende houtbeits
Bescherming voor geïmpregneerde en verweerde houten  
ondergronden

AFINOL Tuinbeits Carbo Transparant is een multifunctioneel transparant 
product voor praktisch alle houtsoorten, op basis van gemodificeerde 
alkydhars. Tuinbeits Carbo Transparant is niet filmvormend en dringt 
diep in het hout. Tuinbeits Carbo geeft de uitstraling van groen of bruin 
geïmpregneerd hout, het accentueert de houtnerf en beschermt tegen 
weersinvloeden.

Tuinbeits Carbo transparante beits wordt toegepast als bescherming voor 
geïmpregneerde en verweerde houten ondergronden, zoals schuttingen, 
vlonders, tuinhuisjes, pergola’s, tuinmeubilair et cetera.

• Beschermt & verfraait geïmpregneerd hout
• Redelijk UV bestendig
• Impregnerend & niet filmvormend
• Mat

Kleur Transparant Groen en Bruin

Verpakking 750 ml - 2,5 ltr - 5 ltr16 uur5 uur

BIELZENZWART
Zwarte bitumineuze houtbescherming
Voor de bescherming en verfraaiing van alle houtsoorten met een 
traditionele uitstraling

AFINOL Bielzenzwart is een zwart beschermingsmiddel op basis van 
teervrije bitumen. Bielzenzwart beschermt, verfraait en droogt snel.

Bielzenzwart is geschikt voor alle houtsoorten zoals bijvoorbeeld bielzen, 
beschoeiingen en ander ruw hout. Het kan worden aanbracht over 
ondergronden die in het verleden zijn behandeld met carbolineum of 
andere creosootproducten indien deze voldoende zijn verweerd.

• Teerzwarte uitstraling
• Matig UV bestendig
• Licht filmvormend
• Impregnerend & waterafstotend
• Lage zijdeglans

Kleur Zwart

Verpakking 750 ml - 2,5 / 5 / 25 / 60 / 200 / 1000 ltr 5 uur 5 uur



AFWERKING

8 OAF TUIN PRODUCTEN

ZWARTE TEER
Weer- en waterbestendige coating op basis van bitumen
Voor onder andere ondergrondse bescherming van ijzer, staal, 
beton en hout tegen weersinvloeden, zuren en basen

AFINOL Zwarte teer is een eenvoudig te verwerken bitumencoating die 
zeer goed weer- en waterbestendig en goed resistent tegen verdunde 
zuren en basen. Door speciale polymeren is Zwarte Teer enigszins flexibel. 
Na droging is Zwarte Teer geurloos, smaakloos en niet giftig

Zwarte teer is vooral bedoeld voor de bescherming van ijzer, staal, beton 
en hout. Het kan ook toegepast worden op verzinkt materiaal (mits 
voorgestraald). Zwarte Teer is onder andere te gebruiken voor objecten in 
en onder de grond zoals mestkelders, drinkwatertanks, silo’s, et cetera.

• Ondergrondse toepassing, bovengronds schaduwrijke toepassing
• Matig UV bestendig
• Impregnerend & waterafstotend
• Vochtafsluitend
• Lage zijdeglans

Kleur Zwart

Verpakking 750 ml - 2,5 / 5 / 25 / 60 / 200 / 1000 ltr 
5 uur

HOUTCOAT TEERLOOK
Authentieke teervervangende houtbescherming 
Voor het beschermen en verfraaien van houten objecten in de tuin 
en aan het huis

AFINOL Houtcoat Teerlook is een weerbestendige teervervanger voor boven- 
grondse houten objecten. Houtcoat Teerlook is gebaseerd op gemodificeerde  
alkydhars en standolie. Dit weerbestendige product is geschikt voor alle 
houtsoorten en kan met een minimale voorbehandeling worden aangebracht.

Houtcoat Teerlook wordt toepast als bescherming en verfraaiing voor 
behandeld, onbehandeld, geïmpregneerd, fijn bezaagd of geschaafd hout. 
Geschikt voor het behandelen van houten objecten zoals schuttingen, 
schuren, hekwerk, pergola’s. Maar ook voor bijvoorbeeld molens en loodsen.

• Houtverduurzamende verfbeits
• Traditionele teerlook
• Goed UV bestendig
• Bladdert, scheurt & vergrijst niet
• Zijdeglans, Mat

Kleur Zwart en groen

Verpakking 750 ml - 2,5 ltr - 5 ltr
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NORDIC BEITS AQ
Watergedragen, semi-filmvormende beits
Voor het behandelen en dekkend afwerken van houten objecten 
waarbij de natuurlijke uitstraling van het hout behouden blijft 

AFINOL Nordic Beits AQ is een watergedragen, impregnerende, vocht- 
regulerende, semi- filmvormende beits. Het is geschikt voor de meeste 
voorkomende houtsoorten en kan met een minimale voorbehandeling 
worden aangebracht. Nordic Beits AQ geeft een uitstekende bescherming  
aan reeds behandeld, onbehandeld, geïmpregneerd, fijn bezaagd of  
geschaafd hout. 

Nordic Beits AQ is geschikt voor het behandelen en afwerken van houten 
objecten in de tuin en aan het huis. Het kan ook worden toegepast over 
hout dat behandeld is met carbolineum of andere creosootproducten.

• Schimmel-, rot- en aangroeiwerende eigenschappen
• Impregnerend
• Na droging geurloos
• Lage zijdeglans

Kleur

Verpakking 750 ml - 2,5 ltr - 5 ltr

NORDIC BEITS AQ-BB
OAF PRO: in groot verpakkingen  
voor industriële voorbehandeling

HOUTBEITS AQ
Alg- en schimmelwerende semi-filmvormende beits    
Voor het behandelen en afwerken van houten objecten. Biedt  
bescherming en behoudt de natuurlijke uitstraling van het hout 

AFINOL Houtbeits AQ is een watergedragen impregnerende beits. Het 
product is binnen en buiten toepasbaar. Houtbeits AQ kan met minimale 
voorbehandeling worden aangebracht op reeds behandeld, onbehandeld, 
geïmpregneerd, fijn bezaagd of geschaafd hout dat niet rechtstreeks met 
de grond in contact staat. Het heeft schimmel-, rot- en aangroeiwerende 
eigenschappen.

Houtbeits AQ is geschikt voor het behandelen en afwerken van houten 
objecten in de tuin en aan het huis. Tevens geschikt voor hout dat is be-
handeld met carbolineum of andere creosootproducten.

• Schimmel-, rot- en aangroeiwerende eigenschappen 
• Snel en eenvoudig aan te brengen
• Weersbestendig en waterafstotend
• Lage zijdeglans

Kleur Zwart

Verpakking 750 ml - 2,5 ltr - 5 ltr

HOUTBEITS AQ-BB
OAF PRO: in groot verpakkingen  
voor industriële voorbehandeling

ECO

ECO
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STEIGERHOUTBEITS
Voor een decoratieve en trendy transparante afwerking
Verfraaiing en bescherming van (steiger)hout objecten

AFINOL Steigerhoutbeits is gebaseerd op basis van een gemodificeerde 
alkydhars met aromaat-vrije oplosmiddelen en kleurechte pigmenten. 
Het onderstreept de authentieke en stoere uitstraling aan objecten welke 
gemaakt zijn van o.a. steigerhout, zoals stoelen, banken, boekenkasten, 
hekwerken etc. De steigerhoutbeits dringt diep in het hout en geeft een 
bescherming tegen weersinvloeden. Daarnaast zijn objecten die behandeld 
zijn met steigerhoutbeits beter te reinigen. 

Toepasbaar als verfraaiing en bescherming van ruw-, fijn bezaagd-, en 
geschaafd hout op bijvoorbeeld steigerhout meubelen.

• Oude doorleefde uitstraling
• Accentueert de houtnerf
• Semi filmvormend
• Transparant
• Halfmat

Kleur

Verpakking 750 ml - 2,5 ltr

TUINBEITS ROCO DEKKEND
Beschermende dekkende houtbeits
Voor een indringende beschermlaag van tuinhout waarbij de 
oorspronkelijke uitstraling van het hout behouden blijft

AFINOL Tuinbeits Roco is een multifunctioneel dekkende beits voor 
praktisch alle houtsoorten, op basis van gemodificeerde alkydharsen en 
standolie. Tuinbeits Roco beschermt het hout tegen weersinvloeden en 
accentueert de houtnerf.

Tuinbeits Roco is een dekkende beits voor verfraaing en bescherming 
van alle houtsoorten, zoals schuttingen, vlonders, tuinhuisjes, pergola’s, 
tuinmeubilair, et cetera.

• Goed UV bestendig
• Dekkende, licht filmvormend
• Vuil & waterafstotend
• Sterk impregnerend
• Lage zijdeglans

Kleur

Verpakking 750 ml - 2,5 ltr - 5 ltr16 uur5 uur



TUINBEITS ROCO TRANSPARANT
Beschermende transparante houtbeits
Voor een indringende beschermlaag van tuinhout waarbij de 
oorspronkelijke uitstraling van het hout behouden blijft

AFINOL Tuinbeits Roco is een multifunctioneel transparante beits voor 
praktisch alle houtsoorten, op basis van gemodificeerde alkydharsen en 
standolie. Tuinbeits Roco beschermt het hout tegen weersinvloeden en 
accentueert de houtnerf.

Tuinbeits Roco is een transparante beits voor verfraaing en bescherming 
van alle houtsoorten, zoals schuttingen, vlonders, tuinhuisjes, pergola’s, 
tuinmeubilair, et cetera.

• Goed UV bestendig
• Licht filmvormend
• Vuil & waterafstotend
• Sterk impregnerend
• Lage zijdeglans

16 uur5 uur

Kleur

Verpakking 750 ml - 2,5 ltr - 5 ltr

AFWERKING
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SYSTEEMBEITS EPS
Vochtregulerende beits
Filmvormende beschermlaag op alle houtsoorten met een goede 
vochtregulering en uitstekende bescherming tegen weersinvloeden 
 
AFINOL Systeembeits EPS is een transparante multifunctioneel filmvormend 
afwerkproduct voor alle houtsoorten, op basis van gemodificeerde alkydhars 
en lijn/standolie. Door het lobbige karakter en UV-absorber heeft dit product 
een uitstekende duurzaamheid. Het is sterk waterafstotend, maar zorgt tege-
lijkertijd voor een goede vochtregulatie. Geeft bij 2 à 3 lagen een mooie semi 
glanzende laag waarbij de houtstructuur duidelijk zichtbaar blijft.

Systeembeits EPS wordt toegepast op alle houtsoorten, zoals schuttingen, 
geveltimmerwerk, tuinhuisjes, hekwerk, tafels, stoelen, et cetera.
 
• Beschermt tegen weersinvloeden
• Binnen / Buiten toepassing
• Goed UV bestendig
• Filmvormend, hoog vullend & vochtregulerend
• Lage zijdeglans

16 uur5 uur

Kleur

Verpakking 750 ml - 2,5 ltr 
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DOUGLAS OLIE
Duurzame bescherming voor zachte houtsoorten
Douglas Olie wordt toegepast als duurzame bescherming op 
zachte houtsoorten zoals Douglas, Lariks, Vuren en Grenen

AFINOL Douglas Olie heeft een voedende werking voor het hout en accen- 
tueert met zijn matte, transparante eigenschappen het oorspronkelijke 
karakter van het hout. Op basis van plantaardige oliën. 

Door de sterk water- en vuilafwerende werking (afparelend karakter) worden  
zachte houtsoorten optimaal beschermd tegen alle weersinvloeden, schimmel  
en algen. Voor het mooiste blijvend resultaat elk jaar opnieuw behandelen.

Douglas Olie wordt toegepast op zachte houtsoorten zoals Douglas, Lariks, 
Vuren en Grenen. 

• Sterk impregnerend & waterafstotend
• Voorkomt vergrijzing
• UV bestendig
• Mat

Kleur

Verpakking 750 ml - 2,5 ltr 
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HARDHOUTOLIE (BANGKIRAI-OLIE)
Hardhout bescherming 
Voor het beschermen tegen weersinvloeden en behouden van  
de oorspronkelijke uitstraling van (hard)houten objecten  

AFINOL Hardhoutolie (Bangkiraiolie) dringt diep in het hout en is sterk 
waterafstotend, voorkomt vergrijzing en accentueert de natuurlijke hout-
kleur. Het is een natuurlijke houtverzorging op basis van urethaan gemo-
dificeerde alkydhars en plantaardige olie. Deze zorgen dat de UV-straling 
wordt geblokkeerd en het hout wordt beschermd tegen weersinvloeden.

Hardhoutolie biedt bescherming aan houten objecten zoals: tuinmeubelen, 
vlonders, schuttingen, steigers, bruggen die van hardhout, riet of bamboe 
zijn vervaardigd.

• Voedt het hout
• Bladdert & scheurt niet
• Voorkomt vergrijzing
• UV bestendig
• Halfmat

Kleur Transparant licht roodbruin

Verpakking 750 ml - 2,5 ltr 



  
DIVERSEN
Verdelgings- en beschermingsmiddelen voor onderhoud, bestrijding  
en bescherming.

OAF heeft voor elke schilderklus de benodigde gereedschappen en materialen.  
Goed gereedschap is het halve werk.

BESTRIJDINGSMIDDELEN

NON-PAINT

13WWW.OAFHOLLAND.NL



HOUTWORMOLIE
Perfacs of Perwood houtwormolie bestrijdt en beschermt het hout tegen 
houtwormen en andere houtaantastende insecten. Het voorkomt bij juiste 
toepassing gedurende lange tijd heraantasting. Na behandeling is het hout 
jarenlang beschermd.

Verpakking Perfacs: 1 ltr 
Perwood: 5 ltr - 25 ltr - 200 ltr

NON-PAINT
Verfhandschoen flex 
PU-Flex handschoenen zijn geschikt voor allround montage- en schilderswerk- 
zaamheden. De PU handschoenen hebben een bijzonder goede vingergevoelig-  
heid en flexibiliteit.

Kwasten 
Platte kwast: Beits kan goed worden aangebracht met een platte kwast. Een 
smalle voor de hoeken en een bredere kwast voor grotere oppervlakten.  
Blokkwast Beits: In verschillende formaten, afgestemd op de opening van het 
blik. Gebruik de 7x3 voor verpakkingen van 750 ml en 2,5 liter, het formaat 
12x3 vanaf de 5 liter verpakkingen. Geschikt voor acryl en synthetische beitsen. 
Teerkop/bokkepoot: In verschillende formaten en steellengtes. Ideaal voor het 
behandelen van palen met onze Carbo producten. 

Rollers
Een roller is ideaal voor het aanbrengen van beitsen op grote oppervlaktes. 
Lakviltrol: Voor een dekkende beits op geschaafd hout.
Veloursrol: Voor het aanbrengen van de tweede en derde laag transparante 
beits op geschaafd hout. 
Nylonrol: Voor op bezaagd hout.

GEKOOKTE LIJNOLIE
AFINOL Gekookte Lijnolie is een traag drogende olie op basis van zuivere 
natuurlijke lijnzaadolie. Geschikt als bindmiddel waarmee een traditionele  
vernis of dekkende verf (met toevoeging van pigmenten) kan worden 
gemaakt. Tevens geschikt als onderhoudsmiddel voor het behandelen van 
onbehandeld hout teneinde het oppervlak te verduurzamen of om ijzer 
tijdens opslag tijdelijk tegen roest te beschermen.

Verpakking 1 ltr - 5 ltr - 25 ltr

DIVERSEN
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BEITSEN

Hout beitsen geeft een fraaie uitstraling aan tuinhuis en schutting. Niet minder belangrijk; het zorgt ook voor een 
langere levensduur van het tuinhout. Beits beschermt tegen weersinvloeden. Het heeft een vochtregulerende wer-
king en beschikt over rot- schimmelwerende eigenschappen. Afhankelijk van de gewenste uitstraling kan gekozen 
worden voor een impregnerende en/of (licht) filmvormende beits. Houtsoort en afwerking (geschaafd of bezaagd) 
is van invloed op de verwerking en (kleur)uitstraling van de beits.

Voorbehandeling
De ondergrond moet schoon, droog (ook geen condens), stof- en vetvrij zijn. Eventueel losse delen en verfresten  
verwijderen. Ontvetten met ammonia-oplossing of OAF PRO verfreiniger (zachthout) of Thinner (hardhout).  
Vervolgens licht schuren en met een stoffer het oppervlak stofvrij maken. 

Aanbrengen
Breng beits niet aan in volle zon of tijdens regen. Zorg dat het hout droog is; het houtvochtgehalte mag maximaal 
17% zijn. Zorg voor een passende kwast of roller.

Behandelingen
Voor een optimale bescherming het oppervlak behandelen in drie lagen. Eventueel kan de eerste laag verdund 
worden aangebracht, met name voor geschaafd hout; dit geeft een verbeterde ondergrond en vermindering van 
de zuigende werking. Het hout kan eventueel ook vooraf worden geïmpregneerd. Voor een beter eindresultaat 
wordt schuren tussen de lagen aanbevolen. Hoe meer lagen transparante beits, des te “sterker”  
de kleurintensiteit.

15WWW.OAFHOLLAND.NL

ALGEMEEN

Tip van OAF
Pas op met watergedragen beitsen, 

deze kunnen vlekken veroorzaken door 

een reactie met eventueel aanwezige looizuur. 

Gebruik oplosmiddelhoudende beits  

zoals AFINOL Tuinbeits Roco. 



Uitgiftedatum: juli 2020. Met deze uitgave komen voorgaande uitgaven en de inhoud daarvan te vervallen. 
Voorwaarden: op al onze leveringen, aanbiedingen, overeenkomsten en adviezen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van toepassing. 
Deze zijn terug te vinden op www.oafholland.nl 

Producent van:

Verffabriek OAF Holland BV  |  De Meente 13  |  8121 EV  Olst  |  +31 (0)570 56 38 38  |  info@oafholland.nl

Voor OAF Tuin producten en informatie hierover verwijzen  
wij u naar uw dealer. Of bezoek de website www.oafholland.nl.
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