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PRODUCTINFORMATIEBLAD 
 
 
 

TENCO TUIMEUBEL BEITS (transparant) 

 
OMSCHRIJVING  Tenco Tuimeubel Beits is een watergedragen transparante beits 

speciaal voor zacht- en hardhouten tuinmeubelen. Geeft een 
natuurlijke kleur aan het hout en biedt een zijdeglanzende 
beschermlaag. Tenco Tuinmeubelbeits voorkomt vergrijzing van het 
hout en niet filmvormend waardoor het niet kan bladderen of 
barsten.  

 
VOORNAAMSTE KENMERKEN - gemakkelijk verwerkbaar 
 - UV-bestendig 
 - waterafstotend 
 - uitstekende bescherming tegen weersinvloeden. 
 - goede hechting en vloeiing  
 
GEBRUIKSDOEL Tenco Tuimeubel Beits  speciaal voor het beschermen van zacht- en 

hardhouten tuinmeubelen. 
 
KLEUR EN GLANS transparant, zijdemat 
 
BASISGEGEVENS 
Vorm vloeibaar  
Vlampunt >>100 °C  
Viscositeit 60 sec DIN-cup 4 mm (20°C)  
Dichtheid ca. 100 kg/dm3 
Oplosbaarheid in water volledig  
Vastestof-gehalte 188 gram/liter  
Theoretisch rendement 12-13 m²/liter 
Droogtijden (20°C) stofdroog na ca. 30 min..bij 15°C, overschilderbaar na ca. 3 uur. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING Voor en tijdens gebruik goed roeren. Nieuw hout moet droog, 

schoon en vetvrij zijn. Tenco Tuinmeubelbeits met een langharige 
kwast in een dunne gelijkmatige laag opbrengen. 1 à 2 maal 
behandelen is voldoende. Niet verwerken beneden de 5ºC. 

 Advies: 
•••• Eerder met beits of lak behandeld hout goed kaal schuren. 
•••• Vergrijsd hardhout licht schuren, zodat de houtkleur weer  
•••• verschijnt. 
•••• Nieuw hardhout adviseren wij enkele maanden buiten te laten 

staan zodat inhoudstoffen en/of fabrieksolie door verwering 
zullen verdwijnen. Daarna licht schuren en behandelen met 
Tenco Tuinmeubelbeits. 

Onderhoud: 1 maal per jaar behandelen met Tenco 
Tuinmeubelbeits is voldoende. 

 
VERDUNNING Tenco Tuinmeubelbeits is gebruiksklaar. Gereedschap reinigen met 

water. 
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GEBRUIKSVOORSCHRIFT Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en huid 
vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. In geval van 
inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket 
tonen. In goed gesloten verpakking bewaren.  

 Geen/zeer weinig oplosmiddel. 
  
VERPAKKING 750ml 


