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MARO GARDEN  

 

Referentie: MARO GARDEN HOUTBEITS 

Omschrijving:   Decoratieve impregnerende houtbeits voor alle buitenhoutwerk. 

Toepassing: Voedt en beschermt  het hout tegen verwering door UV stralen. 

Ondergrond: Tuinhout. 

Kleur: verkrijgbaar in verschillende kleuren   

Glans: Mat 

 

 

• Makkelijk aan te brengen; 

• Goed impregnerend; 

• Niet filmvormend 

• Waterdamp doorlatend; 

• Beschermt het hout tegen UV, regen en vervuiling; 

• Voor meest gebruikte houtsoorten, ook cederhout. 

 

 

• Densiteit: 0,85kg/l 

• Vaste stofgehalte: 10% volume 

• VOC: 660g/liter 

• Droogtijd:  

Stofdroog Overschilderbaar 

3 à 4u 24u 

Droogtijd afhankelijk van houtsoort,  temperatuur en luchtvochtigheid 

• Theoretisch rendement: 10-15m²/l, afhankelijk van de porositeit van de ondergrond 

• Onderhoud: 2- jaarlijks onderhoudsbeurt nodig. 

De waarden opgenomen in deze technische fiche zijn typische waarden en kunnen van batch tot batch verschillen.  

 

 

• Aanbevolen laagdikte: Impregnerend 

• Verdunning:                 Onverdund gebruiken 

• Materiaalreiniger:  White spirit 

• Houtvochtgehalte: Max 18% 

• Luchtvochtigheid:  max. 85% RV 

• Temperatuur:  10°C – 25°C 

• Roeren en schudden voor gebruik ( kleur controleren) 

 

 

 

Eigenschappen 

Technische informatie 

Applicatie 
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• Voorbereiding: De ondergrond dient proper, ontvet, stofvrij en vrij van andere onzuiverheden. 

                                         Niet aanbrengen op hout met verf, vernis of boenwas. 

• Droge warmte: max 90°C 

 

 

• Vlampunt: 60°C 

• Verpakking:   0,75L (blik) – 2,5L (blik) – 5L (blik)  

 

 

• Opslagcondities:  Vorstvrij en bij een temperatuur tussen de 8°C en 25°C. 

 Buiten bereik van kinderen bewaren. 

• Houdbaarheid: Max. 2 jaar in oorspronkelijke en ongeopende  verpakking. 

 

De in de technische fiche beschreven gegevens zijn gedaan na de nodige testen en jarenlange ervaring.  De gebruiker 

dient te toepassing van het bewust product te toetsen aan de voor hem geldende en bestaande omstandigheden.  Uit 

de technische fiche kan geen enkele garantie afgeleid worden.  Bij twijfel, eerst zelf  een test uitvoeren. 

Ondergrond 
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Veiligheidsgegevens 

 

 

 

 

 


