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BIOFA Houtbeitsen oplosmiddelvrij 
Art. nr. 5101, 5161-5185 gekleurd 
Art. nr. 5175 kleurloos
 
 
Eigenschappen 
De waterverdunbare houtbeitsen bevatten na-
tuurlijke grondstoffen zoals plantaardige oliën en 
minerale UV-beschermingsmiddelen en zijn vrij 
van organische oplosmiddelen. Ze zorgen voor 
weerbestendige, zijdeglanzende oppervlakken, 
zijn zeer elastisch, waterafstotend en micropo-
reus. Voldoen aan de norm EN 71, deel 3 (veilig-
heid van kinderspeelgoed) en aan DIN 53160 
(bestandheid tegen zweet en speeksel). Succes-
vol getest volgens EN 927-3 (buitenverwerings-
proef) door ift Rosenheim. Geschikt voor harde 
en zachte houtsoorten binnens- en buitenshuis 
zoals ramen, deuren, houten gevels, hekken, 
vakwerkconstructies enz. Op ongeschaafd hout 
wordt de tint intensiever. De houtbeits wit ver-
traagt of bedekt het donker worden van lichte 
houtsoorten binnenshuis. Niet gebruiken voor 
binnenoppervlakken van meubels en in vochtige 
ruimtes met directe blootstelling aan water.  
De  BIOFA Houtbeitsen kleurloos (5175) en wit 
(5177) zijn niet geschikt voor buitenshuis. Op-
merking: De beitstinten krijgen pas na volledige 
droging hun uiteindelijke kleurbeeld. 
Opgelet! BIOFA producten werken de bouwkun-
dige houtbescherming af. Daar wij zoveel moge-
lijk trachten om geen stoffen in onze producten te 
gebruiken die de gezondheid van de mens in 
gevaar kunnen brengen, moet bij de planning en 
uitvoering altijd rekening worden gehouden met 
de bouwkundige houtbescherming (DIN 68800-
2(4)). Naast de juiste constructie is de juiste keu-
ze van de houtsoort en kwaliteit van doorslagge-
vend belang (de DIN EN 350-2 duurzaamheids-
klassen en DIN 68364 weerstandsklassen moe-
ten in acht worden genomen). Wanneer chemi-
sche houtbescherming onvermijdelijk is, moet 
DIN 68800 in acht worden genomen. 
 
Samenstelling: 
Water, lijnolie, ricinusolie, saffloerolie, houtolie-
standolie, gemodificeerde plantaardige oliën, 
Turkse rode olie, diatomeeënaarde (alleen 5175 
en 5177), pigmenten volgens de tint, titaandioxi 
 

 
 
de, emulgator, ijzer- en zirkoniumdroger, verdik-
kingsmiddel. 
 
Toepassing: 
1. Voorbereiding van de ondergrond 
De ondergrond moet droog (houtvochtigheid 
onder 12%), draagvast en zuiver zijn. Goed 
hechtende oude verflagen lichtjes opschuren en 
reinigen. Loszittende oude verflagen verwijderen, 
de ondergrond lichtjes opschuren en reinigen. 
Wanneer vereist of nodig wordt met een in de 
handel verkrijgbare vlekkenremmer voorbehan-
deld. Houten multiplexplaten voor gebruik bui-
tenshuis moeten met een schimmelwerend mid-
del worden voorbehandeld. Looizuurhoudend 
hout (bv. eikenhout) of tropisch hout (bv. framiré) 
vóór de eerste behandeling grondig afwassen 
met terpentijnvervanger of spiritus, 's nachts 
goed laten drogen en tussentijds schuren.  
 
2. Grondlaag 
BIOFA Houtbeits goed oproeren en met een bor-
stel of spuit aanbrengen.  Alleen zachte, langha-
rige, gespleten acryllak- of acrylbeitsborstels 
(geen borstels met natuurlijk haar) gebruiken. De 
houtbeits dun en gelijkmatig in de nerfrichting van 
het hout aanbrengen en goed uitstrijken. Lopers 
en neuzen altijd gelijk uitdrijven. Afgesloten vel-
den en oppervlakken altijd eerst volledig afwer-
ken.  
Bij buitenbekledingen worden nog niet aange-
brachte gevelplaten aan alle zijden met houtbeits 
bestreken. 
Binnenshuis kan tot 10% BIOFA Grondlaag 
5005 worden toegevoegd aan de houtbeits voor 
een betere droging en schuurbaarheid.   
Na grondige droging van de 1e laag het opper-
vlak lichtjes opschuren met fijn schuurpapier 
(korrel 240) of een fijn schuurpad zonder de ran-
den te beschadigen en het schuurstof goed ver-
wijderen.  
De gekleurde houtbeitsen kunnen in elke ver-
houding met elkaar worden gemengd of voor 
binnenshuis met een kleurloze beits worden ge-
mengd.  
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3. Tussen- en eindlaag 
Buitenshuis nog 2 lagen onverdund aanbrengen. 
Binnenshuis naar behoefte. Bij bevochtigingspro-
blemen met de volgende laag het oppervlak licht-
jes opschuren en met spiritus afwrijven. 
Belangrijk: Een voorafgaande test uitvoeren! 
Bij de toepassing en het drogen voor een 
optimale circulatie van verse lucht zorgen! 
Niet gebruiken onder 12 °C, bij een hoge 
luchtvochtigheid of vochtinvloeden of bij di-
rect zonlicht op hete zomerdagen. Verpakkin-
gen met dezelfde tint uit verschillende partij-
en mengen vóór het aanbrengen! 
Tijdens de pauzes tussen de lagen en na het 
beëindigen van het verfwerk de borstel in onver-
dunde BIOFA Borstelreiniger 0600 leggen en 
goed uitwassen met water alvorens hem opnieuw 
te gebruiken.  
Duurelastische afdichtingsmiddelen (bv. bij ven-
sters) op compatibiliteit controleren. 
Vensters en andere verweerde maatvaste bouw-
elementen binnen en buiten van drie lagen voor-
zien. 
Nieuw hout voor buitengebruik moet binnen 14 
dagen of vóór inbouw van een grond- en tussen-
laag worden voorzien. De eindlaag binnen 4 we-
ken na inbouw aanbrengen. 
Bij een optimale uitvoering duurt de renovatiecy-
clus 2-4 jaar, afhankelijk van de belasting. Bij 
extreem zwaar belaste oppervlakken kan het 
nodig zijn om deze eerder opnieuw te behande-
len. 
Aanbrengen met spuit 
Alleen met een zuiver drukluchtsysteem en be-
kerpistool aanbrengen. Luchtdruk ca. 3 bar, 
spuitkopdiameter min. 1,7 mm. De beits kan met 
water worden verdund tot 30% voor gebruik bin-
nenshuis en tot 10% voor gebruik buitenshuis.  
 
4. Reiniging van het materiaal 
Onmiddellijk na gebruik het gereedschap in on-
verdunde Borstelreiniger 0600 leggen en het de 
volgende dag grondig uitwassen met water.  
Indien nodig het wassen herhalen totdat het haar 
vrij is van olieachtige resten. Spuitapparaten 
grondig spoelen met een mengsel van 1 deel 
borstelreiniger en 10 delen water. In hardnekkige 
gevallen BIOFA Verdunner 0500 gebruiken. 
 

5. Reiniging en onderhoud van de oppervlak-
ken 
De beitsoppervlakken alleen met lauw water en 
een mild verdund reinigingsmiddel, bv. BIOFA 
NACASA Universele Reiniger 4010, reinigen. 
Bijtende reinigers, zeepoplossingen, ammoniak-
oplossingen en sterk schurende reinigingsmidde-
len en apparaten (microvezel) moeten te allen 
tijde worden vermeden. 
Wij bevelen aan om verweerde maatvaste bouw-
elementen zoals ramen, deuren enz. vanaf het 
2e jaar 1-2 maal per jaar na reiniging met NA-
CASA 4010 te controleren en kleine beschadi-
gingen direct te herstellen. Noodzakelijke renova-
tielagen niet te lang uitstellen voordat er bescha-
digingen zoals schimmelaantasting, blaarvor-
ming, vergrijzing, afschilfering, scheurvorming 
enz. optreden.  
 
Droogtijd 
De laag is stofdroog na 6-12 uur, schuurbaar en 
overschilderbaar na 16-24 uur (20 °C/50-55 % 
relatieve luchtvochtigheid). 
Langere droogtijden zijn mogelijk bij lage tempe-
raturen, een hoge lucht- of onder 
 
grondvochtigheid, alsook op looizuurhoudend 
hout en tropisch hout 
 
Verbruik/rendement per toepassing      
De verbruikte hoeveelheid is sterk afhankelijk van 
het absorptievermogen en de toestand van de 
ondergrond. De volgende gemiddelde waarden 
worden verkregen op glad geschuurd hout:   

1. laag: 80-110 ml/m² of 9-12 m²/l 
2. laag: 6080 ml/m² of 12-16 m²/l 
3. laag: 5575 ml/m² of 13-18 m²/l 

Bij ruw gezaagd hout kan het verbruik 2-2,5 keer 
hoger zijn! 
Bewaring 
Koel maar vorstvrij, droog en goed afgesloten 
bewaren. Geopende verpakkingen zo snel moge-
lijk gebruiken. Velvorming mogelijk. Verwijderen 
voor hergebruik. De beits eventueel zeven! 
Ongeopende verpakkingen zijn minstens 2 jaar 
houdbaar! 
 
Verpakking 
1 l / 2,5 l / 10 l aan de binnenkant gelakt(e) blik of 
emmer. 
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Veiligheidsinstructies: Opgelet! Met het pro-
duct doordrenkte werkmaterialen en kleding was-
sen en uitgevouwen laten drogen op een niet-
brandbare ondergrond – (risico van zelfont-
branding!) Het product op zich is niet zelfont-
brandend! Buiten het bereik van kinderen hou-
den. Indien medisch advies nodig is, de verpak-
king of het etiket bij de hand houden. Niet in de 
ogen, op de huid of op de kleding laten komen. 
Voor voldoende bescherming van de huid zor-
gen! Bij spuiten de spuitnevel niet inademen en 
een geschikte ademhalingsbescherming dragen. 
Uitsluitend in goed verluchte ruimtes gebruiken. 
Bij het schuren een fijnstofmasker dragen! Een 
typische geur van de natuurlijke grondstoffen is 
mogelijk! 
 
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 plaat-
selijke wettelijke voorschriften worden afgevoerd. 
Kleine resthoeveelheden en doordrenkte werk-
materialen kunnen na het drogen met het huis-
houdelijk afval worden afgevoerd. 
Alleen volledig geleegde en gereinigde verpak-
kingen mogen worden gerecycleerd.  
 
AVV-afvalcode volgens de Europese Afvalstof-
fenlijst: 08 01 12 
 
 
VOC-aanduiding conform de Decopaint-
richtlijn en ChemVOCFarbV voor 5101, 5161-
5185, 5175: EU-grenswaarde (cat. A/e): 130 g/l 
(2010). 
5175, 5101, 5161 -5185 bevatten max. 1 g/l 
VOC. 
 
GISCODE: M-DF 03 
 


