
Beits

Båtbets Interstain
Mahonie houtbeits
Båtbets Interstain is een mahonie kleurige houtbeits voor het opkleuren en herstellen van verkleurt en verbleekt houtwerk.
Door de impregnerende eigenschappen uitstekend bestand tegen verkleuren en geschikt voor zowel interieur als exterieur
gebruik op alle soorten hout. Alternatief: om een donkerder eindlaag te bereiken kan Båtbets Interstain worden gemengd
met een 1-component vernis van International. Bij gebruik van deze methode, dient de vernis met de Båtbets Interstain
gemengd te worden conform de verdunningsaanbevelingen zoals vermeld op het vernis label. Belangrijk: uitsluitend op
kaal hout aanbrengen. 

Productinformatie

Product code YAA825

Verdunning Verdunning No.1  

Aantal lagen 1-3 lagen

Applicatie methode Kwast, doek of verfkussen 

Verpakking 375ml

Houdbaarheid 2 jaar

Gratis advieslijn: 0800 022 6555 – geopend tijdens kantooruren

Systemen en overschilderbaarheid
Geschikt voor alle houtsoorten. Alleen op kaal hout aanbrengen en vervolgens afwerken met een 1-component vernis van International. 
Kan tevens gemengd worden met alle 1-component vernissen van International om een donkerder kleur te verkrijgen. 

Voorbehandeling van het oppervlak en systeemopbouw
(kwastapplicatie/verfkussen)
Glad schuren met grofte P80-P180. Verwijder schuurresten door afborstelen, afstoffen en afnemen.
Indien het oppervlak gereinigd wordt met een verdunning, laat dan het oppervlak goed drogen
voordat u de eerste laag Båtbets Interstain aanbrengt. Afhankelijk van de kleur één of meerdere
lagen aanbrengen en afwerken met een vernis van International. 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.yachtpaint.com,
het technische informatieblad of uw locale International Paint vertegenwoordiger.

Aansprakelijkheidsstelling
De informatie d.m.v. dit infoblad is beknopt weergegeven en dus niet volledig. Ieder persoon die voor de eerste keer gebruik maakt van dit product zonder de vereiste informatie vooraf
op te vragen betreffende de toepasbaarheid van dit product doet dit op eigen risico. We accepteren geen verantwoordelijkheid voor het resultaat van dit product, of voor eventueel
verlies of beschadiging (anders dan dood of persoonlijke betrokkenheid ontstaan door nalatigheid). De informatie van dit infoblad wordt van tijd tot tijd aangepast in het kader van
onderzoek en voortdurende productontwikkeling.
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Beits (tot 3 lagen) 
Båtbets Interstain

Vernis (Minimaal 3 lagen)
Goldspar® Satin

Droge laagdikte 40µm per laag

Traditionele kaal hout schema 

Product eigenschappen
n Dringt tot diep in het hout door

n Geschikt voor interieur en exterieur houtwerk

n Kleur vervaagt niet

n Kan met de kwast, doek of verfkussen aangebracht worden

n Sneldrogende formulering 

Voordelen
n Herstelt de kleur van verschoten hout

n Gelijkmatige eindlaag

n De kleur blijft behouden voor de gehele levensduur

n Eenvoudig aan te brengen

n Meerdere lagen kunnen aangebracht worden in een 
korte periode. Vervuiling door stof is geminimaliseerd


