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KENMERKENBLAD
OMSCHRIJVING

Transparante weerbestendige beits op basis van alkydhars bindmiddel.

GEBRUIKSDOEL

Beschermen en verfraaien van (waardevol) houtwerk rondom het huis zoals borders, carports, plantenbakken,
hokken, pergola’s en speeltoestellen. Een blanke laag kan eventueel als onderhoudslaag op bestaande transparant
gekleurde systemen worden toegepast.

VOORNAAMSTE KENMERKEN





KLEUR EN GLANS

In 7 transparante kleuren.
Zijdeglans

Weerbestendig
Vochtregulerend, waterafstotend
Goede vloeiing





Gemakkelijk verwerkbaar
Accentueert de nerftekening van het hout
Beschermt tegen UV-straling

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD
ONBEHANDELD
Algemeen

Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Rambo Reiniger.

Hout

Scherpe hoeken afronden. Zorgvuldig schuren in de richting van de houtnerf en voorbehandelen (impregneren) met
Rambo Impregnant. Gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld.

Afwerken

2 Lagen Rambo Pantserbeits tuinhout transparant aanbrengen.

BEHANDELD IN GOEDE STAAT
Algemeen

Gave, goed hechtende beitslagen reinigen met Rambo Reiniger. Zorgvuldig matschuren.

Afwerken

1 Laag Rambo Pantserbeits tuinhout transparant aanbrengen.

BEHANDELD IN SLECHTE STAAT
Algemeen

Slecht hechtende en/of verweerde beitslagen verwijderen door schrappen, schuren, föhnen of afbijten. Reinigen met
Rambo Reiniger.

Hout

Zorgvuldig schuren in de richting van de houtnerf. Verweerd en vergrijsd hout (machinaal) wegschuren. Eventueel
aangetast hout verwijderen. Beschadigingen repareren met een geschikt middel. Impregneren met Rambo

Afwerken

2 Lagen Rambo Pantserbeits tuinhout transparant aanbrengen.

ONDERHOUDSTERMIJNEN
Beschermingsduur is mede
afhankelijk van:

Kwaliteit van de ondergrond.
Uitvoering van het schilderwerk.
Intensiteit van belasting en onderhoud.

Algemene opmerking

Een blank laksysteem vergt bij buiten toepassing een regelmatiger controle en frequenter onderhoud in vergelijking
tot een dekkend laksysteem.
PPG Coatings Nederland BV, Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn. Telefoon Technisch Centrum 0297- 541234.
De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave
vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling
valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.
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VERWERKING
VERWERKING VAN DE BEITS
Voor gebruik

Goed roeren.

Gereedschap

Platte varkensharen kwast of velvet roller.

Verdunning

Onverdund verwerken.

Temperatuur

Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C.

Na gebruik

Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.

RENDEMENT
Praktisch rendement

Afhankelijk van de structuur, zuiging van de ondergrond, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de
omstandigheden bij het aanbrengen.

Theoretisch rendement

Ca. 11 m2/l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.

DROGING BIJ 20°C
Stofdroog

Na ca. 3 uur.

Kleefvrij

Na ca. 4 uur.

Afplakbaar en schuurbaar

Na ca. 16 uur. Gebruik speciale tape met geringe kleefkracht.

Overschilderbaar

Na ca. 16 uur.
De droogtijd is mede afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag.

REINIGEN
Morsvlekken en spatten

Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel wat terpentine.

Gereedschap

Met terpentine schoonmaken of tijdelijk bewaren in water of folie.

Droge verflaag

Na ca. 1 week drogen met neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

OVERIGE GEGEVENS
HOUDBAARHEID EN
BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, zijn de
producteigenschappen ca. 2 jaar gegarandeerd. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt
velvorming en indrogen voorkomen.

PRODUCTGEGEVENS

BEITS IN DE BUS

DROGE BEITSLAAG

Verpakking

0.75L; 2.5L

Optimale eigenschappen na ca. 1 week bij 20°C.

Vloeistofdikte

Gereed voor verwerking.

VEILIGHEIDSGEGEVENS EN
AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en
informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.

