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Type 16-0259 : een transparant zijdeglanzende, penetrerende en 
filmvormende beits voor buiten. 

 
Samenstellingsindicatie : bindmiddel : combinatie van polyu-

rethaan-alkydharsen 
  pigment : transparante kleurpig-

menten gecombineerd 
met UV/ licht stabili-
satoren 

 
Voornaamste kenmerken : - gemakkelijke verwerking 
  - goede droging en doordroging 
  - transparant gekleurd (met UV filter) 
  - filmvormend, vochtregulerend 
  - hoog vaste stof gehalte 
  - zeer goede buitenduurzaamheid 
  - VOS conform 2010 
  - aromaatarm 
 
Toepassing : - als duurzame afwerking op tropische en 

andere houtsoorten, voor buiten. Voor zowel 
nieuwbouw als onderhoud. 

 
Kleur(en) : standaard houtkleuren  
 
 

Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V. 
 
Volume % vaste stof : ca. 54 % 
 
Dichtheid (S.G.) : ca. 1,01 gr/cm3 
 
Glans : ca. 35 GU (60° Gardner) 
 
Afleveringsviscositeit : ca. 9 P 
 
Droging : - stofdroog : ca.   2 uur 
  - kleefvrij : ca.   4 uur 
  - overschilderbaar : ca. 24 uur 
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Elasticiteit : zeer goed 
 
Hechting : op een geschuurde ondergrond: goed. 
 
Vloeiing : goed 
 
Vulling : in drie lagen op nieuw hout: goed. 
 
Verdunning : verdunning 947 
 
Verwerking : kwast (voor andere applicatiemethoden worden 
  aangepaste kwaliteiten geleverd). 
 
Verwerkingstemperatuur : niet verwerken bij een omgevings- en objecttem- 

peratuur beneden 8°C en een maximale relatieve 
vochtigheid van 85%. 

 
Houdbaarheid : in gesloten originele verpakking op een koele en 

droge plaats tenminste 12 maanden. 
 
Theoretisch rendement 
bij droge laagdikte van 
50 Mu : ca. 10,8 m²/liter 
 
Veiligheidsaspecten : zie informatie op veiligheidsinformatieblad 
 
Gevarenklasse (vervoer) : zie informatie op veiligheidsinformatieblad 
 
Bijzonderheden : zie onze algemene voorschriften technische 
  documentatie. 
 
Opmerking : voor gebruik goed oproeren! 
  Niet in de volle zon verwerken. 
 
 
De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing 
van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze 
technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid. 

 


