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TUIN

Hoe beits je houten schuttingen
met een verfspuit van Wagner?

VOORBEREIDING
De schuttingen moeten droog, stof en mosvrij zijn.
Bescherm het grondoppervlak met een afdekzeil
en plak de niet te schilderen delen zorgvuldig af.

GRONDLAAG EN AFWERKINGSLAGEN
GRONDLAAG
Als extra bescherming voor nieuw, niet-geautoclaveerd hout kan preventief 1 laag Xyladecor
Tuinhoutbeschermer* aangebracht worden
*Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie

GRONDLAAG EN AFWERKINGSLAGEN VERVOLG
AFWERKINGSLAAG
1

Maak het toestel spuitklaar zoals in de handleiding
beschreven staat.

2

Roer de beits zeer goed om, giet de beits in de verfbeker en
draai de beker stevig op het spuitpistool vast.

3

Voer een spuitproef uit op een stuk karton en stel de
spuitrichting en het debiet in.
•S
 tel de hoeveelheid product in die je wil gebruiken, dit doe
je met de draaiknop op de trekker.
•S
 tel de spuitrichting in: bijvoorbeeld van boven naar
onder (verticaal), van links naar rechts (horizontaal) of op
hoeken en randen en op moeilijk bereikbare oppervakken
(diagonaal).

4

Het spuiten van de schutting gaat heel makkelijk:
•B
 egin buiten het te spuiten oppervlak en voorkom
onderbrekingen binnen het te spuiten oppervlak.
•L
 et erop dat je de spuitbeweging niet met de pols uitvoert,
maar met de arm. Zo blijft tijdens het spuiten de afstand
tussen het spuitpistool en het oppervlak altijd gelijk. Kies
een afstand van 5 - 15 cm, afhankelijk van de gewenste
straalbreedte.
•E
 en gelijkmatige beweging met het verfpistool garandeert
een uniform resultaat.

REINIGING
1

Om je toestel te reinigen schroef je eerst de verfbeker los.
Giet de overblijvende beits terug in het verfblik. Maak de
beker én de stijgbuis met een borstel zo schoon mogelijk en
vul vervolgens de beker met lauwwarm water. Draai de beker
stevig op het spuitpistool vast en spuit tot de beker helemaal
leeg is. Herhaal indien nodig, tot het water helemaal zuiver is.

Geniet van je resultaat!
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Afplakbenodigdheden

GRONDLAAG EN AFWERKINGSLAGEN





Xyladecor Tuinhoutbeschermer*
Xyladecor Tuinhoutbeits Spray
Wagner verfspuit type W550

Voor meer info





Verfpotopener
Brede langharige borstel
Roerlatjes

www.xyladecor.be of www.wagner-group.com
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