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In deze informatie folder wordt
stapsgewijs beschreven wat dit
kwaliteitsproduct inhoudt, hoe u
er het beste mee kunt werken
en waar u op moet letten.
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OAF TUINBEITS is geschikt voor alle
houtsoorten buiten*. Een volle dekkende
kleur of een zichtbare natuurlijke
houtstructuur met de transparante
producten.
OAF TUINBEITS is vochtregulerend en
zorgt voor een duurzame bescherming,
ook tegen insecten, blauwzwam en
houtrot.
OAF TUINBEITS is geschikt voor gevelbetimmeringen, schuttingen, hekwerken,
deuren, pergola’s, tuinhuisjes, schrootjes
en dakbeschot.
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Voorbereiding
OAF Tuinbeits is te gebruiken
op droog hout. Maak het
oppervlak stof- en vetvrij.
OAF Tuinbeits kan direct op
het gereinigde hout worden
aangebracht. Bescherm uzelf
met handschoenen en zorg
voor voldoende ventilatie.
Bij regelmatig gebruik wordt
geadviseerd een mondkapje
te dragen.
Verwerking
Roer de beits goed. De beits
moet met een kwast gelijkmatig aangebracht worden
op het hout. Strijk altijd met
de nerfrichting mee.
De beits moet goed in de poriën van het hout opgenomen
worden. Tijdens het drogen
nooit nastrijken.
Vóór het aanbrengen van
een volgende laag, het
oppervlak licht opschuren in
de nerfrichting.

Tips van OAF
De beste tijd om
buiten te schild
eren
is van april tot
september.
Liefst niet bij ho
ge temperature
n
of in de volle zo
n.
Werk bij een te
mperatuur bove
n de
10 graden.

Verwijderen van resten
en reinigen van kwasten
Gebruik voor het verwijderen
van verfresten en het reinigen
van kwasten terpentine.
Hierdoor wordt de beits in de
kwast/roller verdund en laat
het zich makkelijk reinigen.
Aanwijzingen voor
gebruik
• Stofdroog: 2 uur
• Overschilderbaar: na 5 uur
• Vaste stof (vol.%): 24
• Verwerkingstemperatuur:
+5°C tot + 30°C
• Niet verdunnen
• Rendement:
	ca. 14-18 m2 per liter,
afhankelijk van de ondergrondconditie
• Dichtheid (kg/dm³): 0,893
• Duurzaamheid: 3 - 5 jaar
Aanvullende informatie
In originele goed gesloten
verpakking is dit product
enkele jaren houdbaar.

Door meerdere
lagen beits aa
n te
brengen verhoo
gt u de duurza
amheid.
Begin met de
kleinere stukke
n, zoals
randen en groe
ven, schilder da
arna
de grote vlakke
n.
Controleer het
houtschilderw
erk tijdens
het schilderen
regelmatig op
zakkers en
strijk deze met
een in de nerfri
chting weg.
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Ook leverbaar in alle dekkende kleuren uit
de kleurenwaaiers van o.a. Sikkens, Sigma, RAL, NCS en Eurotrend.

Wit

Crèmewit

Ivoor

Venstergrijs

Antraciet

Boerengroen

Grachtengroen

Dennengroen

Sparrengroen

*niet geschikt voor hout wat
met de aarde in contact komt.
Diepzwart
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Milieu en Veiligheid
Bescherm uw ogen en handen. Houd jonge
kinderen en dieren uit de buurt. Zorg bij binnen
schilderwerk altijd voor voldoende ventilatie. Tijdens
het beitsen niet eten of drinken, dit ter voorkoming
dat u beits binnenkrijgt. Mocht u het product toch
binnen krijgen, raadpleeg dan direct een arts.

Milieu
Deponeer uw kwasten en verfrestanten altijd in
de speciaal bestemde bakken in uw gemeente
of op de bouwplaats. OAF Holland streeft ernaar
om voor alle producten een hoog veiligheids- en
kwaliteitssniveau te waarborgen voor mens en
milieu (REACH).
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OAF TUINBEITS is verkrijgbaar bij:

Verffabriek OAF Holland BV | De Meente 13 | 8121 EV Olst | www.oafholland.nl | info@oafholland.nl
Op al onze leveringen, aanbiedingen, overeenkomsten en adviezen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van
toepassing.
Uitgiftedatum: december 2016. Met deze uitgave komt alle informatie in voorgaande uitgaven te vervallen. 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. OAF behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving.

