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Bijenwasbeits

Algemene productomschrijving

Productomschrijving Transparante beits voor duurzame afwerking van hout binnenshuis. De bijenwasbeits wordt volledig

door het hout opgenomen waarbij de poriën in het hout open blijven. De beits zorgt voor een mat of

zijdeglanzend oppervlak (afhankelijk van de mate van uitwrijven), dat vuil- en waterafstotend is. De

beits is dampdoorlatend en antistatisch.

Toepassingsgebied Voor onbehandeld en reeds behandeld hout binnenshuis, b.v. profielhout, sierbalken, deuren,

kasten, etc. Geschikt voor speelgoed: voldoet aan Euro Norm EN 71, inzake de veiligheid van

kinderspeelgoed.

Samenstelling Bindmiddel: bijenwas, carnaubawas, houtolie, lijnolie

Oplosmiddel: water

Pigmenten: aard- en minerale pigmenten

Hulpstoffen: methylcellulose, plantaardige emulgator, lood- en bariumvrije droogmiddelen

Kleuren kleurloos 0150 • wit transparant 0151 • grenen 0152 • teak 0160

De aanvankelijk melkachtige kleur verwdwijnt tijdens de droging.

Bewaarvoorschrift Goed afsluiten en buiten bereik van kinderen op een koele doch vorstvrije plek bewaren.

Houdbaarheid Ongeopend tenminste 2 jaar houdbaar.

Verpakkingsgrootte 0,375 liter – 0,75 liter

Gevarenklasse Niet van toepassing

Technische gegevens

Dichtheid Ca. 0,97 g/ml.

Viskositeit Ca. 25 seconden(DIN-Beker 4mm) bij 20 °C

Vlampunt n.v.t., > 200°C.

Verbruik 70-90 ml/m per laag, afhankelijk van het zuigend vermogen van de ondergrond.2

Droogtijd Bij 20°C en gemiddelde luchtvochtigheid na 6 - 8 uur droog, overschilderbaar en uitwrijfbaar.

Volledig doordroging binnen enkele dagen. Lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid

vertragen het droogproces.

Verwerking

Geschikte ondergrond Hout en kurk.

Eisen ondergrond De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn.

Verdunnen Het product onverdund verwerken.
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Opmerking De aanwijzingen op dit technische productblad zijn het resultaat van langdurig onderzoek en toepassingen in de praktijk. De

aanwijzingen dienen uitsluitend ter informatie en zijn derhalve niet bindend. De gebruiker dient de producten op hun geschiktheid te

testen voorafgaand aan de gewenste toepassing. De fabrikant behoudt het recht om de samenstelling van het product te wijzigen indien

dit een technische of ecologische verbetering inhoudt. Uitgave 05/2003.

Importeur: Bio Home cvba - Zone Kamp C 12, 2260 Westerlo - Tel 014 26 25 77 - info@biohome.be - www.biohome.be

www.biopin.com

Voorbehandeling Harsrijke of tropische houtsoorten goed afnemen met Bio Pin Verdunner en eventueel aanwezige

hars verwijderen. Bijenwasbeits pas opbrengen na volledige verdamping van Verdunner. Sterk

zuigende oppervlakken kunnen éénmaal worden voorbehandeld met Bio Pin Impregneerolie Aqua.

Aanbrengen Schilderen of spuiten. Dun en gelijkmatig opbrengen. Niet verwerken bij temperaturen onder

10 °C. Voor gebruik goed oproeren.

Let op: Het aanbrengen van een te dikke laag verlengt de droogtijd en kan met name in voegen een

melkachtige resultaat geven.

Afwerking Eén tot twee lagen dun en gelijkmatig in de nerfrichting opbrengen. Tussendoor laten drogen.

Nabehandeling Voor een zijdeglanzend eindresultaat het oppervlak met een poli-toerborstel of niet-pluizende

doek onder lichte druk uitwrijven. De gekleurde bijenwasbeits kan hierbij in het begin

iets afgeven.

Onderhoud Ter behandeling van watervlekken of lichte beschadigingen een beetje Bijenwasbeits met een

doek opbrengen en uitwrijven. Indien nodig met een weinig milde zeep reinigen.

Renovatiewerk Oude “open” beitslagen schoon-maken en schuren. Hechting beproeven door een proefstuk te

zetten op een onopvallende plaats. Bijenwasbeits één keer dun en gelijkmatig in de nerfrichting

opbrengen zoals beschreven. Oude lak- of lazuur-lagen volledig verwijderen en schuren.

Vervolgens behandelen als nieuw hout.

Reinigen gereedschap Direct na gebruik reinigen met warm water en zeep (b.v. Bio Pin Reiniger) en goed naspoelen.

Tijdens werkpauzes het gereedschap in water plaatsen of reinigen.

Veiligheidsvoorschrift Goed afsluiten en buiten bereik van kinderen bewaren.

In dit product gedrenkte doeken uitspreiden en goed laten drogen alvorens ze weg te werpen in

verband met mogelijk gevaar van zelfont-branding van drogende oliën.
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