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Toepassing 

Voor alle houtsoorten binnen. 
 Betimmeringen, wanden, plafonds 
 Meubels, ook geschikt voor  
 badkamers. 
 Trappen en parket, als grondering 

in kleur (aflakken met Trappen- en 
Parketlak of Hardwax-Olie) 

 
 
 
 
 
 
 

Producteigenschappen 

Interieurbeits is te verwerken middels 
kwast. Een laag geeft al voldoende 
bescherming en geeft het hout een 
bijzondere uitstraling. Door de natuur-
lijke grondstoffen is het mogelijk dat er 
geringe kleurnuanceverschillen ont-
staan welke geen invloed hebben op 
de kleur van het houtoppervlak.  
Daar het een lazuurachtig product is 
blijft de structuur van het hout volledig 
zichtbaar. 
Getest conform DIN EN 71-3 “Veilig 
voor houten kinderspeelgoed”   
 

Verwerking 

Kwasten, rollen, spuiten. 
Het houtoppervlak moet schoon, droog 
en stofvrij zijn. Toelaatbare houtvoch-
tigheid 8-12%. Schuren met schuurpa-
pier korrel 150-180. 
 

Als grondering wordt het materiaal met 
25% water verdund. 
 
Schuren tussen de lagen met een 
schuurspons of schuurpapier 
Korrel 240-320. 
Let op: niet doorschuren. 
 

Technische gegevens 

Voluminieke massa: ca.1,02 gr/cm3 bij +20°C 
Geur: typisch eigen geur 
Verpakking: bussen 0,75 ltr,  2,5 ltr en 10 ltr. 
Kleur:  2400 kleurloos  2401 wit 
 2302 antiekgrijs 2303 berken 
 2305 eiken 2306 mocca 
 2307 kersen 2308 toscanegrijs 

Technisch merkblad 
Artikelnummer 2400, 2401, 2302-2308 

Interieurbeits 
Wasemulsie op basis van herwinbare grondstoffen: 
bijenwas, natuurhars en lijnolie 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op waterbasis  Voor binnen  Voor meubels  Voor houten 

vloeren 
 Voor trappen  Kwasten/rollen 

 
 Voor gebruik 

goed roeren 
 Verwerkings-

temperatuur 
 

 
Droogtijd 

overschilder-
baar na 12 uur 

 

 
Verbruik per 

laag 

 

 
Houdbaarheid 

 

 
Vorstvrij, koel 

en droog 
opslaan. 

Verpakking 
goed sluiten 
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Aflak: 
Interieurbeits onverdund gelijkmatig 
aanbrengen. 
 
Na grondering in kleur op trappen en 
parket moet met Trappen- en Parket-
lak worden afgewerkt of er moet afge-
werkt worden met Hardwax-Olie. 
 
Het is aan te bevelen alleen dunne 
lagen op te brengen. Door het opzet-
ten van een proef de verdraagzaam-
heid, hechting en kleur met de onder-
grond testen. 
 

Opmerking 

Bij gebruikmaking van donkere kleuren 
zorgvuldig gronderen, om een gelijk-
matige egale kleur te realiseren. 
 
Als grondering absoluut verdunnen. 
 

Gereedschap, reiniging  

Speciale vloerborstels, blokkwasten, 
zachte lazuurkwasten, kortharige verf-
rollers (geen schuimrubber rollers), 
gietbekerpistool (1,4 – 1,6 mm nozzel). 
Gereedschap na gebruik met water en 
zeep reinigen. Reinigingsrestanten 
conform de plaatselijk geldende voor-
schriften deponeren. 
 

Verbruik 
 
Afhankelijk van de zuiging van de 
ondergrond tussen 50-150 ml/m² per 
laag. 
 

Droging 

Ca. 12 uur. Overschilderbaar na 1 
nacht droging. 
 
Praktijkwaardes bij 20°C/65 % relatie-
ve luchtvochtigheid. De droging is 
afhankelijk van de houtsoort en de 
zuiging van de ondergrond. 
 
 
 

VOS-gehalte 

EU-grenswaarde voor dit product 
(Cat. A/e): 130 gr/ltr (2010) 
Dit product bevat maximaal 130 gr/ltr 
VOS. 
 

Houdbaarheid 

In de gesloten, originele verpakking 
droog, koel, vorstvrij opgeslagen  
tenminste 2 jaar. 
 

Verklaring conform                     
VdL-RL 01 

Copolymeerdispersie, natuurhars, 
was, lijnolie, testbenzine, ijzeroxide, 

titaandioxide, organische pigmenten 
bevat geen zware metalen, verdikkers, 
water. 
 
Bevat: mengsel uit 5-chloor-2-methyl-
2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] 
en 2-methyl-2(H)-isothiazol-3- on [EG 
nr. 220-239-6]  
Kan allergische reacties veroorzaken. 
 

Veiligheidsaanbeveling 

Buiten bereik van kinderen bewaren. 
Bij spuiten combinatiefilter A2/P2 ge-
bruiken. 
Bij het schuren van het hout masker 
met stoffilter P2 gebruiken. 
Tijdens de verwerking en droging voor 
voldoende ventilatie zorgen. 
Niet eten, drinken of roken tijdens het 
gebruik van dit product. 
Bij aanraking met de ogen of de huid 
onmiddellijk met overvloedig water 

afspoelen. 
Niet lozen in grondwater, oppervlakte-
water of in riolering. 
Alleen geheel lege verpakking voor 
recycling afgeven. 
Afval als klein chemisch afval depone-
ren. 
Veiligheidsblad voor beroepsmatige 
verwerking verkrijgbaar. 
Bij de verwerking en opslag de voor-
zorgsmaatregelen in acht nemen. 
 
Productcode: M-KH 01 
 

Gevarenaanduiding 

WGK: 1 
ADR: -/- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaande gegevens zijn aan de 
hand van de nieuwste ontwikkelingen 
en verwerkingstechnieken 
samengesteld. Omdat de toepassing 
en verwerking buiten onze invloed 
liggen, kunnen aan dit technisch 
merkblad geen rechten worden ont-
leend.  
U bent in het bezit van onze alge-
mene verkoopvoorwaarden (VVVF).  
Heeft u ze niet meer, vraag  dan een 
nieuw exemplaar aan. Wij leveren  
namelijk uitsluitend volgens deze 
voorwaarden.   
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