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HORNBACH Hybride Houtbeits   
 

 extreem hoge weers- en uv-bescherming 
 extreem waterafstotend met pareleffect 
 bladdert niet af, vormt geen microscheurtjes 

 

Eigenschappen 
Hornbach Hybride Houtbeits is een innovatieve, PU-versterkte, milieuvriendelijke houtbeits, die alle 
voordelen van een oplosmiddelhoudende en een op water gebaseerde beits verenigt en zowel voor niet-
maatvaste als voor maatvaste onderdelen geschikt is. De hybride houtbeits biedt 7 jaar bescherming* 
dankzij de nieuwste hybride technologie. Lichtechte micropigmenten zorgen voor een hoge uv-bescherming. 
De beitslaag is elastisch, blokvast, vochtregulerend, extreem waterafstotend, bijzonder weerbestendig en 
heeft een hoog diffusievermogen. Bladdert niet af, vormt geen microscheurtjes, heeft optimale vloei-
eigenschappen. 
 
Let op: Indien alleen de verfsoort „kleurloos“ wordt gebruikt, biedt dit onvoldoende bescherming tegen UV-
straling. Daarom voor buiten alleen als extra laag of voor het opfrissen gebruiken.  
 
*7 jaar duurzaamheid*: Afhankelijk van constructie, weersomstandigheden, ondergrond en pigmentering van de verflaag. Ook gelden de 
volgende voorwaarden: Er dient rekening gehouden te worden met de constructieve houtbescherming. De verf moet conform 
onderstaande aanwijzingen gelijkmatig op de correct voorbehandelde en gegronde ondergrond aangebracht worden. Bij oppervlakken 
die sterk blootstaan aan weersomstandigheden en vocht dient met een kortere duurzaamheid rekening gehouden te worden. 

 

 3 in 1 bescherming tegen groene aanslag + uv-licht + het weer  

 milieuvriendelijke houtbeits met extreem lange levensduur 
 

Toepassingen 
Ideaal voor maatvaste en niet-maatvaste houten onderdelen van buitenconstructies, bijv. kozijnen, deuren, 
tuinmeubelen, privacyschermen, tuinhuisjes, pergola’s, carports, speeltoestellen en andere houten 
oppervlakken.  
In combinatie met Hornbach antislip-additief ook geschikt voor houten vloeren. 

 
Kleur 
Dit product is in verschillende kleuren te verkrijgen. 
 

Glansgraad 
Zijdeglans 
 

Samenstelling 
Polyurethaanalkydemulsie, anorganische pigmenten, water, additieven, conserveringsmiddelen 2-methyl-
2H-isothiazol-3-on en 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on.  
Het VOC-gehalte van dit product is max. 15 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt 130 g/l (categorie A/e vanaf 
2010). 
 

GIS-Code 
M-KH01 
 

Lichtechtheid 
Zeer goed. Uitstekend bestand tegen UV-straling. 
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Weersbestendigheid 
Zeer goed 
 

Verdunning 
Water. Gebruiksklaar, onverdund te gebruiken. Voor het spuiten met water de spuitviscositeit instellen. 
 

Verbruik 
1 l is voldoende voor ca. 15 m² bij één verflaag, afhankelijk van de ondergrond. De exacte verbruikswaarden 
vaststellen door een testlaag op het object aan te brengen. 
 

Droogtijd / Overschilderbaar 
Bij +20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 % na ca. 8 uur overschilderbaar. Doorgehard na ca.  
24 uur. Hogere luchtvochtigheid / lagere temperatuur kan de droogtijd verlengen. 
 

Schildersgereedschap 
Acrylkwast, beitsrol, verfspuit.  
 

Reiniging gereedschap 
Na gebruik gereedschap direct reinigen met water en zeep. 
 

Verwerking 
De ondergrond moet schoon, droog, vetvrij, druk- en trekvast zijn en vrij van olie. De houtvochtigheid mag 
niet meer dan 15 % bedragen. Harsrijke houtsoorten en vettige aanslag met universele verdunner afnemen. 
 
Goed roeren voor gebruik voor het verkrijgen van een goede werkzaamheid en de exacte kleur. 
Renovatielaag: Slecht hechtende en afbladderende verflagen verwijderen, verweerde oude lagen eventueel 
tot op het gezonde hout schuren. Intacte oude verflagen schuren. 2 lagen hybride houtbeits in richting van 
de houtnerf aanbrengen.  
Nieuwe laag: 2 - 3 lagen hybride houtbeits in de richting van de houtnerven aanbrengen. Oppervlakken die 
sterk aan weersomstandigheden zijn blootgesteld, van 3 lagen voorzien. Onbehandeld en 
drukgeïmpregneerd, voor blauwkleuring gevoelig hout (naaldhout, spinthout) met een houtprimer 
voorbehandelen.  
Tip: Controleer het oppervlak regelmatig en herstel beschadigde plekken in de verflaag direct.  
 

Omstandigheden 
Niet onder +8 °C verwerken (geldt voor de circulerende lucht en de ondergrond)! Emmers na gebruik goed 
afsluiten en koel maar vorstvrij opslaan. Aangebroken verpakkingen z.s.m. opmaken. Bij de verwerking van 
meerdere bussen in dezelfde kleur op een identiek materiaal productienummer letten, om eventuele 
kleurverschillen te vermijden. 
 

Veiligheidsadviezen 
GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN 
Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.  
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. 
Buiten het bereik van kinderen houden.  
Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.  
Bij spuit- en schuurwerkzaamheden geschikte filters gebruiken.  
Tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie zorgen.  
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.  
Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  
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Bij contact met de huid (of het haar): met veel water en zeep wassen.  
Voorkom lozing in het milieu.  
 

Milieu 
Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor chemisch afval. Opgedroogde resten kunnen 
met het huisvuil worden meegegeven. Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling. 
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