
 
 
Technische fiche   
 
 
 

  UV-bestendige lazuurbeits voor binnen- en 
buitenschrijnwerk 450 

 
 
Gebruik  
Bescherming met open poriën, weersbestendig en waterafstotend voor binnen- en 
buitenschrijnwerk (deuren, ramen, afsluitingen, gevelbedekking, tuinhuisjes, ...). De kleurloze 
UV bestendige lazuurbeits moet worden aangebracht als afwerkingslaag van een gekleurde 
UV bestendige lazuurbeits. Bestand tegen zweet en speeksel conform DIN53160.  
 
 
Samenstelling 
Lijnolie, standolie van de ricinusolie en houtolie, harsdampen van ricinusolie en houtolie, 
isoparaffine, alumine, kaolien, microkorrelboenwas, siliciumzuur, zinkcarbinaat, UV-
absorbeermiddelen, sporen van Co/Zr/Zn/Mn. Het VOS gehalte van dit product is max.  312 
g/l. De Europese limietwaarde is 400g/l (categorie F vanaf 2010). 
 
 
Voorbereiding van de ondergrond 

A. Nieuwe ondergrond 
De ondergrond moet droog, stevig, schoon, vet en stofvrij zijn. De ondergrond moet 
volledig verzadigd zijn van de grondlaag voor hout Ultranature 262 vooraleer de UV 
bestendige lazuurbeits mag worden aangebracht. Voor hout van coniferen moet een 
voorbehandeling tegen het blauw worden, worden aangebracht. 
 
B. Renovatie van een oude verflaag 
Alle oude verfsporen die de houtporiën dichtstoppen verwijderen. Een grondlaag voor 
hout Ultranature 262 aanbrengen en vervolgens minstens 2 tot 3 lagen UV-bestendige 
lazuurbeits aanbrengen. 
 
C. Renovatie van een oude lazuur,beitslaag 
De oude lagen lazuurbeits krachtig schoonmaken met plantaardige zeep Ultranature 651 
en een tot twee dunne lagen UV-bestendige lazuurbeits aanbrengen. 
 
D. Opmerkingen 
Elke scheur in nieuw hout meteen behandelen. 



 
 
 
Uitvoering  
Het product voor gebruik goed mengen. Aanbrengen met borstel of rol in de richting van de 
houtvezels. Omgevingstemperatuur minstens 15 °C. Binnen een tot drie dunne lagen 
aanbrengen. Buiten en in vochtige zones 3 dunne lagen aanbrengen. Zorgen voor een goede 
verluchting om geurhinder te voorkomen. 
 
 
 
Kleur 
Kleurloos, palissander, den (pin ) , wit, groen, blauw, notelaar of eik 
 
Verbruik  
60 tot 80 ml per laag. Aanbrengen in een dunne laag om problemen bij het drogen te 
voorkomen.  
 
Reiniging gereedschap  
Meteen na het werk, met verdunner Ultranature 750.  
 
Bewaring en afvoer 
Beschermen tegen vorst, koel en droog bewaren in een gesloten verpakking. Minstens 5 jaar 
geldig. Lege potten mogen worden afgevoerd naar een recyclingcentrum. Afvalcode: 080102 
 
Risicoklasse:  
VBF A III 
Giscode: ö60  
 
 
Al deze aanwijzingen zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis.Dit technische fiche wordt 
ter informatie en advies gepubliceerd. 
Geen enkel juridisch recht kan hierover reclameren. 
In geval van twijfel kunt u zich melden bij de tussen- handelaar, groothandel of fabrikant 
Na elke update verliest het vorige fiche zijn geldigheid 
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