Tuinmeubels beitsen

Tuinmeubels beitsen

Materialen

Gereedschap

3M schuurpapier SandBlaster P320 goud

Perfection lakroller teflon beits & vernis
handvat 11cm

Sencys afdekfolie 4 x 5m
CetaBever tuinmeubelreiniger 2 in 1 kleurloos

Verfbak voor mini roller rood 10cm

500ml

Perfection kwast plat beits 38mm

CetaBever meesterbeits transparant glans

Snickers Workwear 9321 werkhandschoen

licht eiken 750ml

Precision Flex Light Gloves zwart/zilvergrijs
maat 10 93210448010
Sencys afdekfolie 4 x 5m

http://bit.ly/2hzip
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Stap 1 | Reinigen en schuren
Begin met het ontvetten van je tuinhout met tuinmeubelreiniger. Schuur na het ontvetten het tuinhout licht

Spoel na het reinigen het tuinhout af met water en veeg af met een borstel. Laat het tuinhout minimaal 24 u
drogen. Schuur het vervolgens nog een keer. Wij raden aan om je tuinmeubels niet te reinigen met een
hogedrukreiniger om beschadigingen aan het hout te voorkomen.

Scan QR
code to
watch the
video

Stap 2 | Repareren en afstoffen

Gaten of scheuren in het hout? Repareer deze bij gebruik van transparante beits met kneedbaar hout. Gebru
bij dekkende beits houtrotvuller. Schuur na de reparatie de gerepareerde plekken in richting van de houtner
Stof je tuinhout af. Het afstoffen voorkomt dat er vuil in je beits trekt.

Scan QR
code to
watch the
video

Stap 3 | Afdekken

Dek de ondergrond af met afdekfolie, je wilt immers geen beitsvlekken op je ondergrond krijgen. Pak verder
verfbak, roller, kwast, beits en handschoenen: deze heb je vanaf deze stap nodig.

Stap 4 | Beits openen en roeren

Trek de handschoenen aan en open de beits. Roer de beits vervolgens goed door met een roerstaafje. Giet n
het roeren de beits over in de verfbak. Doe dit boven je afdekfolie om vlekken te voorkomen.
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Stap 5 | Aanbrengen van de beits

Breng bij grote oppervlakte de beits aan met een roller en bij kleinere oppervlakte, zoals hoeken en zijkante
met een kwast. Schilder van boven naar beneden en altijd met de nerf mee, let er op dat je druppels meteen
wegveegt.

Stap 6 | Intrekken en overbeitsen

Laat het hout na het beitsen 24 uur drogen. Voor een betere bescherming van het hout kan je na het drogen
tweede laag beits aanbrengen. Bij onbehandeld hout raden wij drie lagen beits aan. Let er wel op dat extra l
beits het tuinhout donkerder en ruwer maakt. Wil je het tuinhout fijner hebben? Schuur het dan licht op tuss
het aanbrengen van de verschillende stappen en veeg het na met een borstel.
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