
Technische fiche  
------------------------------------------------------------------------- 

 
Buitenbeits 458 
 
Watervaste, poreuze houtbescherming voor alle houtsoorten 
buitenshuis.  
 
Toepassing: watervaste, poreuze houtbescherming voor alle 
houtsoorten buitenshuis.  
 
Technische eigenschappen: waterafstotende, watervaste 

houtbeschermende impregnatie. Vast, gemakkelijk te gebruiken, geeft goed resultaat. Laat 
waterdamp door.  
 
Ingrediënten: lijnolie, houtolie-ricine olie-standolie, gekookte combinatie van houtolie-
saffloerolie-natuurhars, tallolie-vetzuren-esters, lijnolie-houtolie-standolie, isoparaffine, 
kleurstof, kaolien, microwas, mineraalpigmenten, zinkcarbonaat, Co/Zr/Zn/Mn-droogstoffen. 
Het VOC-gehalte van dit product is max. 450 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt 700 g/l 
(Categorie “f” vanaf 2010). 
 
Kleur: bruin geglazuurd. Naar behoefte te mengen met  houtlazuur  voor buiten.   
 
Gebruik: Strijken, spatten en onderdompelen. Omgevings - en oppervlaktetemperatuur boven 
de 15°C. 
 
Verbruik: Ca. 60 - 80 ml/m² per laag. Zuinig aanbrengen om ongelijk opdrogen te vermijden!  
 
Droogtijd bij normale omgevingstemperatuur: ca. 16 tot 24 uur. Tijdens de droogtijd altijd 
voor een goede ventilatie zorgen! 
 
Verdunning- en reinigingsmiddel  Ultranature. Product is klaar voor gebruik.  
 
Opslag: Gesloten in originele verpakking minstens 5 jaar houdbaar. Koel, droog en gesloten 
bewaren.  
 
Aanwijzing en veiligheidsaanwijzingen: Product is brandbaar! Tijdens gebruik weghouden 
van ontstekingsbronnen. Vanwege het ontstekingsgevaar van het product de doeken met beits 
in water onderdompelen, uitgebreid laten drogen en bij het huisafval gooien. Restanten niet in 
grondwater of afvalwater gooien. Bevat kobalt caroxylaat – kan allergische reacties 
veroorzaken.  
S2 Mag niet in handen van kinderen terecht komen 



S62 Bij inslikken niet braken. Direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket laten 
zien.  
Bij gebruik van spatapparatuur een goedgekeurd mondkapje dragen.  
Vanwege de gebruikte natuurlijke grondstoffen kan een atypische geur vrijkomen.  
 
VbF: A III 
GIS-Code: Ö 60 
Europese Afvalcatalogus (EAC): 08 01 11 
 
Voor gebruik goed roeren! 
 
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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