
 

 
 
 

Clou Waterbeits 
 
Beschrijving 
 
Clou Waterbeits in poedervorm is een lichtechte waterbeits om blank hout intensief te 
kleuren, waarbij de karakteristieke tekening van het hout bewaard blijft. In diverse kleuren en 
houttinten. 
 
Toepassing 
 
Alleen geschikt voor nieuw of kaalgeschuurd hout. 
 
 
Eigenschappen 

Kleur      : Geel (151), Donker geel (152), Oranje (153), Hel rood      
                                                           (154),  Donker rood (155), Mahonie (156), Hel groen    
                                                           (157), Donker groen (158), Violet (159), Blauw (160),   

                                                         Licht grijs (161),  Donker grijs (162), Licht eiken (163), 
Midden eiken (164), Donker eiken (165), Licht noten 
(166), Midden noten (167),  Donker noten (168), Licht 
mahonie (169), Donker  Mahonie (170), Kersen (171), 
Berken (172), Teak  (173) en Zwart (174). 

         Kleurbeitsen zijn onderling mengbaar. 
 
 
Vlampunt     : n.v.t. 
 
Vaste stof gehalte   : 100% 
 
Verbruik     : ca. 5-6 m²/l (Afhankelijk van het houtsoort) 
 
Stofdroog     : na ca. 30 min. bij 20°C en 65% R.V. 
 
Overschilderbaar             : na 24 uur bij 20°C en 65% R.V. 
 
Verpakking    : zakje 5/12 gram, 250 gram en 1 kg in bus 
 
Houdbaarheid in de bus  : minimaal 3 jaar bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C     
                                                          in originele onaangebroken verpakking. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Applicatiegegevens 
 
Verwerkingsmethode   : platte kwast en een dot 
 
Schoonmaken gereedschap  : na gebruik direct met warm water 
 
Klaarmaken beits : gebruik voor het oplossen plastic, glazen of porseleinen 
   bekers/schalen. Los een zakje Clou waterbeits op in 
  ¼ liter (=250 ml) heet water. Laat de beits afkoelen. 
 
Voorbehandeling : Bevochtig het hout, laat het drogen en schuur het    
                                                           zorgvuldig  (220 korrelgrootte), stofvrij maken. 
 
Beitsen:                                             Breng de beits vol maar egaal aan met kwast, spons of    
                                                          dot. Na 2 minuten de overtollige beits afnemen met  
                                                          kwast, spons of dot. Bij verticale delen altijd van beneden    
                                                          naar boven werken. 
 
Afwerken : Na goed drogen kan het oppervlak afgewerkt worden met   
                                                          De  gewenste synthetische lak. Niet afwerken met een   
                                                          water gedragen systeem. 
     
 
Bijzonderheden 
  
Maak voldoende beits in één keer aan om kleurverschillen te voorkomen. Het is aan te 
bevelen om eerst een proefvlak te zetten. 
 
 
 


	Clou Waterbeits
	Beschrijving

