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Timberstain Zwart 

 

TECHNISCH MERKBLAD 

 

 
Omschrijving:  
Finess Timberstain is een zwarte, dekkende beits op 
waterbasis die zorgt voor een langdurige bescherming van 
hout buitenshuis. Zeer eenvoudig in onderhoud, schuren 
tussen de lagen niet nodig. Enkel reinigen of afstoffen. 
 
Toepassing: Geschikt voor buitentoepassingen op fijn 
bezaagd hout dat niet direct in contact met grond komt, 
zoals houten gevelbetimmering, dakoverstekken, schuren 
en tuinafscheidingen. 
 
Eigenschappen: 
- Waterafstotend  
- Sneldrogend 
- Vochtregulerend 
- Weerbestendig 
- Zeer eenvoudig te verwerken 
- Schuren tussen de lagen niet nodig. 
- zijdeglans 
 
Verbruik: Ca. 12 m² /liter per laag afhankelijk van het  
te schilderen object en de verwerkingsmethode. 
 
Gebruiksaanwijzing 
Goed roeren voor gebruik. Enkel bij gebruik van een 
verfspuit verdunnen met max.5% water. 
Op onbehandeld hout in minimaal 2 lagen aanbrengen met 
een platte kwast/borstel. Voor een optimale bescherming 3 
lagen aanbrengen. Voor onderhoud volstaan 1 of 2 lagen. 
Schuren niet nodig, ondergrond alleen schoonmaken en 
stofvrij maken. Let op, schuren niet nodig enkel wanneer 
ondergrond Finess Timberstain is of onbehandeld hout. 

 
Voorbehandeling 
Het oppervlak dient schoon, stof en vetvrij te zijn. 
Eventuele groene algen en mos zorgvuldig verwijderen. 
 
Onbehandeld hout:  
Ontvetten met water en ammoniak (merbau en meranti 
met thinner), voor een optimale dekking scherpe kanten 
iets afronden. 
 
Behandeld hout in goede staat: Ontvetten en stofvrij 
maken. 
 
Behandeld hout in slechte staat: Verwijderen met 
afbijtmiddel, door afkrabben of schuren en behandelen als 
onbehandeld hout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNISCHE GEGEVENS 
 
Bindmiddel:  Speciale combinatie van 

acrylaatdispersie’s 
 
Pigmenten:  kleurpigmenten 
 
Oplosmiddel:  Water 
 
Vaste  
bestanddelen:  24% volume 
 
S.G.:   Ca. 1,05 g/ml 
 
Maalfijnheid:  15 Micron 
 
Aanbevolen  
laagdikte:  35 Micron (droog) 
 
Glansgraad:  zijdeglans 
 
Tint:   Zwart 
 
Verdunning:  Water 
 
Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS) 
 
Reinigen gereedschap: Water en zeep. 
 
Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele 
verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats. 
 
Algemeen: Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en +30°C 
en niet in de felle zon of bij kans op regen. Na gebruik de 
verpakking goed sluiten en rechtop wegzetten. 
 
Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt 
voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. 
 
 
 


