
Technische informatie - Jotun Trebitt 

Superbeits 

Jotun Trebitt Superbeis is een 

transparante houtbeits op basis 

van water. De beits is speciaal 

bedoeld voor buiten. De 

samenstelling met alkyd, 

acrylaat en elementen die UV-

licht blokkeren garandeert een 

hoge duurzaamheid. 

Schimmelgroei wordt 

tegengegaan. Het aanbrengen 

van Jotun Trebitt Superbeis is 

eenvoudig. De beits vloeit 

goed en droogt snel. Jotun 

Trebitt Superbeis is een 

houtverf voor functionele 

toepassing die dient om hout te beschermen tegen invloeden van buitenaf zoals zonlicht en 

vocht. Door de grote duurzaamheid heeft het product een zeer goede prijs-kwaliteit-

verhouding. U hoeft minder vaak te schilderen. 

  

Overige informatie: 

Het is aangeraden om bij nieuw hout Jotun Visit Ojegrunning Klar te gebruiken als 

voorbehandelmiddel (primer). Trebitt Superbeis is transparant - u blijft het hout zien - maar is 

niet kleurloos. U kunt de beits in tal van kleuren kopen, dankzij het Jotun Multicolor 

kleursysteem. Deze verf kan gebruikt worden voor:  

• houtwerk dat zich buiten bevindt 

• nieuw houtwerk 

• eerder behandeld hout 

• geperst en geïmpregneerd houtwerk 

• Een liter Jotun Trebitt Superbeis is goed voor 7-9 vierkante meter grof gezaagd hout. 

• Bij normaal gezaagd hout kan met een liter beits 13-15 vierkante meter worden geschilderd. 

• Jotun Trebitt Superbeis is leverbaar in verpakkingen van 1, 3 en 10 liter. 

• De ondergrond moet altijd droog en schoon zijn, en vrij van losse delen.  

• Glanzende ondergrond kunnen het best mat worden geschuurd. 

• Hout dat behandeld is met lijnzaadolie dient eerst kaal geborsteld te worden om 

blaarvorming te voorkomen. 

• Vergeet niet om nieuw hout voor te behandelen met Jotun Visit Ojegrunning Klar. Kopse 

kanten met 3-4 lagen nat in nat. Hierna binnen drie maanden afwerken met Superbeis. 

• Eerder geverfd hout wassen met Pingo Cleaner, daarna afdoen met leidingwater. Na het 

reinigen Jotun Visit Ojegrunning Klar op de kale delen aanbrengen. 

• Gebruik kwasten, rollers of spuiten die zijn bedoeld voor watergedragen verfproducten. 

• Hebt u potten met verschillende productienummers: meng de inhoud om glansverschil te 



voorkomen. 

• Bewaar de beits in een vorstvrije omgeving. 

  

Bij het aanbrengen op het volgende letten: 

• Verdeel de houtbeits gelijkmatig zodat er geen vlekken ontstaan. 

• Breng twee lagen Jotun Trebitt Superbeis aan op voorbehandeld hout. 

• Op kaal hout zijn drie lagen aangeraden. 

• Met de laatste laag kan eventueel tot een jaar worden gewacht. 

• Werk veilig: adem de damp en spuitnevel niet in. Zorg voor goede ventilatie. 

• Superbeis is stofvrij na twee uur en droog na ongeveer acht uur, onder normale 

omstandigheden. 

Neem contact met ons op voor meer informatie! 

 


