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BIOFA Houtbeitsen  
Art. nr. 1075 kleurloos 
Art. nr. 1001 gekleurd 
 
Eigenschappen  
Openporige, zijdeglanzende en weerbestendige 
houtbeits op basis van natuurolie. Creëert een 
vuil- en waterafstotende, elastische film. Voor alle 
soorten hard en zacht hout binnens- en buitens-
huis, zoals ramen, deuren, gevelbekleding, vak-
werk, hekken, binnenschrijnwerk, meubels, kin-
derspeelgoed enz. Ook voor ruw gezaagd hout.  
Door gebruik van witte beits kan het verdonkeren 
van lichtgekleurd hout worden vertraagd of be-
dekt. 
De kleurloze beits 1075 is alleen geschikt voor 
gebruik binnenshuis. 
Opgelet! BIOFA producten voor buitenshuis 
werken de bouwkundige houtbescherming af. Bij 
de planning en uitvoering moet daar altijd reke-
ning mee worden gehouden (DIN 68800-2(4).  
 
Samenstelling  
Aromaatvrije, sterk gezuiverde terpentijn, verko-
king van ricinusolie en colofonium, sojaolie, hout-
olie-standolie, ricinusolie, lijnolie, saffloerolie, 
pigmenten volgens de tint, matteermiddel, zink-
oxide, zwellende klei, bevochtigingsmiddel, ko-
baltpolymeerdroger, calcium- en mangaandroger, 
ontschuimer, antioxidant.  

 
Toepassing:  
1. Voorbereiding van de ondergrond 
De ondergrond moet droog (max. 12% houtvoch-
tigheid) en zuiver zijn, eventueel met BIOFA Ver-
dunner 0500 reinigen. Goed hechtende oude 
verflagen lichtjes opschuren en reinigen. Loszit-
tende oude verflagen verwijderen, de ondergrond 
lichtjes opschuren en reinigen. Looizuurhoudend 
hout (bv. eikenhout) of tropisch hout voor buiten-
bouwdelen zoals ramen, deuren, enz. moet vóór 
de eerste behandeling grondig worden afgewas-
sen met terpentijnvervanger of spiritus. Buitens-
huis wordt een grondlaag verdunde houtbeits 
(1:1 met BIOFA Verdunner 0500) aangebracht, 
binnenshuis wordt indien nodig een grondlaag 
verdunde kleurloze houtbeits 1075 aangebracht. 
Indien een houtbescherming volgens DIN 68805 
vereist is (bv. voor blauw gebeitst grenenhout), 
moet met een in de handel verkrijgbare schim-
melwerende grondlaag (producten met RAL- 

 
 
 
 
 
keurmerk gebruiken!) worden voorbehandeld. 
Houten multiplexplaten voor gebruik buitenshuis 
moeten met een schimmelwerend middel worden 
voorbehandeld. Daarna tussentijds schuren met 
korrel 180-240. 
 
2. Grondlaag  
De houtbeits goed oproeren en aanbrengen met 
borstel, rol of spuit. Voor gebruik binnenshuis kan 
de laag naar behoefte met BIOFA Verdunner 
0500 verdund worden. Indien nodig tussentijds 
schuren. 
 
3. Tussen- en eindlaag  
Bij gebruik buitenshuis de houtbeits nog 2 keer 
aanbrengen. Bij gebruik binnenshuis naargelang 
de gewenste kleurintensiteit. Tussentijds schuren 
naar behoefte. De gekleurde beitsen kunnen bij 
gebruik binnenshuis in elke benodigde verhou-
ding met kleurloze Beits 1075 of Verdunner 0500 
worden gemengd. Bij zeer dunne beitslagen komt 
de houtstructuur bijzonder goed tot zijn recht. 
Buitenbouwdelen (ramen, deuren, enz.) moeten 
voorafgaand aan de installatie en beglazing aan 
alle zijden worden voorzien van minstens één 
grondlaag en een tweede laag (volgens VOB, 
deel C, DIN 18355).  
Belangrijk: Een voorafgaande test uitvoeren! Bij 
de toepassing en het drogen van de producten 
moet voor een optimale circulatie van verse lucht 
worden gezorgd! Beitsen niet onder 12 °C aan-
brengen!  
Verpakkingen uit verschillende partijen men-
gen vóór het aanbrengen! 
 
Spuitgegevens 
Spuiten met perslucht: spuitkop 1,5-1,8 mm, 
spuitdruk 3-4 bar. Airless: spuitkop 0,23-0,28 
mm, spuitdruk 2 bar, materiaaldruk 80 bar. Vis-
cositeit DIN 53211 / 4mm – ca. 40 sec. 
 
4. Reiniging van het materiaal  
Onmiddellijk na gebruik met Verdunner 0500. 
Vuile verdunner kan worden hergebruikt als hij na 
een rustperiode wordt gedecanteerd. 
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5. Reiniging en onderhoud van de oppervlak-
ken  
Bij ramen, deuren en soortgelijke bouwelementen 
worden de beglaasde oppervlakken om de 6 
maanden met een zachte spons of doek en een 
pH-neutraal, mild reinigingsmiddel in lauw water 
gereinigd en vervolgens nog eenmaal met helder 
water afgeveegd. Wij bevelen NACASA Univer-
sele Reiniger 4010 (BIOFA-dealer) aan. Bijtende 
reinigers, zeepsop, ammoniakoplossingen en 
sterk schurende reinigingsmiddelen en apparaten 
moeten te allen tijde worden vermeden. 
Verweerde vormvaste bouwdelen zoals ramen, 
deuren, enz. worden 1-2 keer per jaar na reini-
ging met NACASA 4010 op hun oppervlaktetoe-
stand gecontroleerd. Kleine beschadigingen 
moeten onmiddellijk worden hersteld. Er moet 
altijd een gesloten, intacte verffilm aanwezig zijn. 
Renovatielagen met gekleurde houtbeits moeten 
worden aangebracht voordat er beschadigingen 
zoals schimmelaantasting, blaarvorming, vergrij-
zing, afschilfering, scheurvorming enz. optreden.  
 
Droogtijd  
Schuur- en overschilderbaar na 12 uur drogen. 
Volledig uitgehard na 7 dagen (20 °C / 50-55% 
relatieve luchtvochtigheid). Bij lage temperaturen, 
hoge luchtvochtigheid en looizuurhoudend hout 
of tropisch hout kan het drogen langer duren. 

 

Verbruik/rendement:  
1e laag: 70-100 ml/m² of 10-14 m²/l 2e en 3e laag 
elk 30-50 ml/m² of 20-30 m²/l. Hangt echter sterk 
af van het absorptievermogen van de onder-
grond. 
 
Bewaring  
Koel, droog en goed afgesloten bewaren. Bij 
velvorming het vel verwijderen en de beits even-
tueel zeven! 
 
Verpakking 1 l / 2,5 l  
 

Gevaarsinstructies 
Schadelijk voor in het water levende organismen 
met langetermijneffecten. 
 
 
 
 

 

Veiligheidsinstructies  
Met het product doordrenkte werkmaterialen en 
kleding hermetisch afgesloten in een blik bewa-
ren of nat maken en uitgevouwen laten drogen 
op een niet-brandbare ondergrond – (risico van 
zelfontbranding!) Het product op zich is niet 
zelfontbrandend. Buiten het bereik van kinderen 
houden. Vóór gebruik het etiket lezen. Bij een 
onwel gevoel onmiddellijk het ANTIGIFCEN-
TRUM of een arts bellen. Indien medisch advies 
nodig is, de verpakking of het etiket bij de hand 
houden.  Niet in de ogen, op de huid of op de 
kleding laten komen. IN GEVAL VAN CONTACT 
MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. 
Uitsluitend in de open lucht of in goed verluchte 
ruimtes gebruiken. Bij spuiten voor een adequate 
afzuiging en ademhalingsbescherming zorgen. 
Bij verwarmen of vernevelen kunnen explosieve 
damp-luchtmengsels ontstaan! Tijdens het aan-
brengen voor voldoende huidbescherming zor-
gen. Bij schuren een fijnstofmasker dragen! Vrij-
komen in het milieu moet vermeden worden. Niet 
in waterlopen of de riolering laten komen. Een 
typische geur van de natuurlijke grondstoffen is 
mogelijk!  
Het veiligheidsinformatieblad is verkrijgbaar op 
aanvraag. 
 
Recyclage  
Vloeibare productresten en verpakkingen die niet 
geleegd en gereinigd zijn, moeten worden inge-
leverd op het inzamelpunt voor gebruikte ver-
ven/lakken of in overeenstemming met de loka-
le/nationale wettelijke voorschriften worden afge-
voerd. Kleine resthoeveelheden en doordrenkte 
werkmaterialen kunnen na het drogen met het 
huishoudelijk afval worden afgevoerd. 
Alleen volledig geleegde en gereinigde verpak-
kingen mogen worden gerecycleerd.  
 
AVV-afvalcode volgens de Europese Afvalstof-
fenlijst: 08 01 11* 
 
 
VOC-aanduiding conform de Decopaint-
richtlijn en ChemVOCFarbV: 

EU-grenswaarde (cat. A/e): 400 g/l (2010)  
1075, 1001 bevatten max. 390 g/l VOC. 
 
GISCODE: BSL10 


