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Artikelnr: 21

Binnenbeits
Algemene productomschrijving
Productomschrijving

Oplosmiddelvrije, matte beits voor houtafwerking binnenshuis. Bio Pin Binnenbeits beschermt
hout tegen vuil, is waterafstotend, reukarm en dampdoorlatend.

Toepassingsgebied

Voor onbehandeld naaldhout binnenshuis, b.v. profielhout, balken, deuren, wand-- en
stellingkasten en speelgoed. Bij toepassing op andere houtsoorten eerst een proefstuk zetten.
Geschikt voor speelgoed: voldoet aan Euro Norm EN 71 inzake de veiligheid van
kinderspeelgoed.

Samenstelling

Bindmiddel:
Oplosmiddel:
Pigmenten:
Hulpstoffen:

Kleuren

kleurloos 2150 • wit transparant 2151 • grenen 2152 • beuken 2153 • noten 2155 •
teak 2157 • zwart 2158 • noors rood 2160 • grenen geloogd 2162 • noors groen 2163 •
rietgroen 2164 •duinzand 2165 • pastelblauw 2166 • fries blauw 2169
De aanvankelijk melkachtige kleur verdwijnt tijdens de droging.

Bewaarvoorschrift

Goed afsluiten en buiten bereik van kinderen op een koele doch vorstvrije plek bewaren.

Houdbaarheid

Ongeopend tenminste 2 jaar houdbaar.

Verpakkingsgrootte

0,75 liter - 2,5 liter

Gevarenklasse

Niet van toepassing

lijnolie, houtolie
water
minerale pigmenten
methylcellulose, plantaardige emulgator, lood- en
bariumvrije droogmiddelen

Technische gegevens
Dichtheid

ca. 0,99 g/ml (enigszins afhankelijk van de kleur)

Viscositeit

ca. 22 sec. (DIN-beker 4 mm) bij 20 °C

Vlampunt

n.v.t., > 200 °C

Verbruik

70-85 ml/m2 per laag op normaal zuigende ondergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en gemiddelde luchtvochtigheid na 3 - 4 uur stofdroog en
na 6 - 8 uur overschilderbaar. Lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid vertragen
het droogproces. Verse lagen kunnen de eerste dagen nog afgeven.

Verwerking
Geschikte ondergrond

Onbehandeld naaldhout. Bij toepassing op andere houtsoorten of reeds met
houtbeschermingsmiddelen voorbehandeld hout eerst een proefstuk zetten op een onopvallende
plaats. Van reeds behandeld hout de oude lagen geheel verwijderen. Oude lagen Bio Pin
Binnenbeits reinigen en aanschuren.
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Binnenbeits
Eisen ondergrond

De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn.

Verdunnen

Het product onverdund verwerken.

Aanbrengen

Schilderen of spuiten. Dun (zuinig) en gelijkmatig opbrengen. Niet verwerken bij temperaturen
onder 10 ° C. Voor gebruik goed oproeren.

Voorbehandeling

Binnenbeits één keer dun en gelijkmatig opbrengen en vervolgens goed laten drogen.

Afwerking

Een tot twee lagen dun en gelijkmatig in de nerfrichting opbrengen.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik reinigen met warm water en zeep (bijv. Bio Pin Reiniger) en goed naspoelen.
Tijdens werkpauzes het gereedschap in water plaatsen of reinigen.

Veiligheidsvoorschrift

Goed afsluiten en buiten bereik van kinderen bewaren.
In dit product gedrenkte doeken uitspreiden en goed laten drogen alvorens ze weg te
werpen in verband met mogelijk gevaar van zelfontbranding van drogende oliën.

Afvalverwerking

Overtollige productresten niet in de gootsteen of in de bodem laten weglopen. Volledig
geleegde blikken van dit product in de daarvoor bestemde containers deponeren. Volledig
opgedroogde resten van dit product kunnen bij het huisvuil worden gedeponeerd.
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Opmerking De aanwijzingen op dit technische productblad zijn het resultaat van langdurig onderzoek en toepassingen in de praktijk. De
aanwijzingen dienen uitsluitend ter informatie en zijn derhalve niet bindend. De gebruiker dient de producten op hun geschiktheid te
testen voorafgaand aan de gewenste toepassing. De fabrikant behoudt het recht om de samenstelling van het product te wijzigen indien
dit een technische of ecologische verbetering inhoudt. Uitgave 05/2003.
Importeur: Goedhout bv, Bontekoestraat 12, 6826 SW Arnhem. Tel.: 026-3615677, email: info@biopin.nl

