TUIN

Hoe beits je een tuinhuis in een dekkende tint
van de mengmachine?

VOORBEREIDING
Voor de voorbereiding heb je schuurpapier korrel P180, een
vlakschuurmachine, een stofborstel, ontvetter, niet-pluizende
doeken, een afdekzeil, afplaktape en een trapladder nodig.

1

Bescherm het grondoppervlak met een afdekzeil.
Plak de randen rondom het venster en het lichtplaatje
zorgvuldig af met afplaktape.

2

Schuur het hout lichtjes fijn, in de richting van de
houtnerf, met schuurpapier korrel P180.
Voor grotere vlakke oppervlakken is het handig om een
vlakschuurmachine te gebruiken.
Voegen, hoeken en kanten schuur je met de hand.

3

Maak vervolgens stofvrij met een zachte borstel. Dit
is belangrijk om een goede hechting van de beits te
garanderen

4

Ontvet het hout met synthetische thinner. Breng de
thinner aan met een pluivsrije doek en laat goed drogen.

GRONDLAAG EN AFWERKINGSLAGEN
Voor het beitsen van een tuinhuis heb je een langharige
borstel, een rol, een verfbak, water, handschoenen en
een veiligheidsbril, roerlatjes, een verfpotopener en een
trapladder nodig.

GRONDLAAG
1

Op nieuw hout breng je eerst 1 laag Xyladecor
Tuinhoutbeschermer* aan als extra bescherming. Draag
hierbij geschikte handschoenen en een veiligheidsbril.

EERSTE AFWERKINGSLAAG
1

Vergeet niet om de beits voor gebruik goed op te roeren.
Op zachte houtsoorten dien je het product steeds te
verdunnen met 25% water.

2

Breng een 1e laag Xyladecor Dekkende Beits TQ aan.
Gebruik een borstel voor de voegen, hoeken en kanten én
een rol voor de vlakke stukken.

3

Rol een laatste maal zachtjes in de richting van de
houtnerf.

TWEEDE AFWERKINGSLAAG
1

Is deze laag droog, breng dan op dezelfde manier een
tweede laag aan.

Geniet van je resultaat!
* Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket of de gebruiksaanwijzing.

Shoppinglist
VOORBEREIDING






Schuurpapier korrel P180
Vlakschuurmachine
Stofborstel
Ontvetter






Niet-pluizende doeken







Handschoenen

Afdekzeil
Afplaktape
Trapladder

GRONDLAAG EN AFWERKINGSLAGEN








Xyladecor Tuinhoutbeschermer*
Xyladecor Dekkende Beits TQ
Langharige borstel
Rol
Verfbak

Veiligheidsbril
Roerlatjes
Verfpotopener
Trapladder

Water

* Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket of de gebruiksaanwijzing.

Voor meer info

www.xyladecor.be

0800-32.000

