
Bladzijde 1 van 2 

 
2234-01.16[02.14] 

          Remmers B.V. – Stephensonstraat 9 – 7903 AS Hoogeveen – tel. 0528 229333                                    www.remmersbv.nl 

 

Toepassing 

Voor het decoratief behandelen van 
naald- en loofhout, zoals bijv. gevelbe-
timmeringen, tuinmeubelen, kozijnen, 
deuren, pergola’s, geluidswallen en 
voor het onderhoud van constructieve 
houten objecten conform DIN 68 800, 
deel 3 welke met een houtbescher-
mingsmiddel geïmpregneerd moeten 
worden. 

 
Producteigenschappen 

 Zijdeglans 
 Extreem weerbestendig 
 Vuilwerend, gemakkelijk in het 

onderhoud 
 Zeer goede UV-bescherming, ook 

voor lichte kleuren en kleurloos 
UV+ 

 Uitstekende verwerkings- en vloei-
eigenschappen 

 Bevat geen biocide & cobalt 
 Voldoet aan EN 71-3 „Veilig voor 

houten kinderspeeltoestellen“  

 
Verwerking 

Kwasten of rollen.  
Het hout moet stof-, vuil-, vet- en was-
vrij zijn. Toelaatbare houtvochtigheid 
bij naaldhout max. 15%, loofhout max. 
12%. Harsrijke houtsoorten eerst met 
Verdunning V101 afwassen. Losse, 
oude lagen verwijderen. Goed hech-
tende, oude lagen schuren. Naaldhout 
alsook andere schimmelgevoelige 
houtsoorten buiten met HK Lazuur*, 
Houtbeschermingscrème, of Hout 
Protect gronderen.  
Ramen & Deuren Beits UV met een 
zachte kwast in de houtnerfrichting 
aanbrengen.  

Het beste decoratieve resultaat wordt 
bereikt wanneer het behandelde op-
pervlak na ca. 15 minuten met een 
droge kwast wordt nagestreken. 
Tenminste 2 lagen Ramen & Deuren 
Beits UV aanbrengen. Zeer goede 
resultaten worden verkregen wanneer 
er tussen de lagen door licht wordt 
geschuurd. Een derde laag “kleurloos 
UV+” aanbrengen (afwerklaag, welke 
bij onderhoud vernieuwd kan worden) 
om de gewenste kleur duurzaam te 
fixeren. Een dergelijke bewerking is 
ook mogelijk op hout wat met HK-
Lazuur* of Houtbeschermingscrème* 
is behandeld. 
Op wit behandelde ondergronden is 
een dergelijke bewerking niet zinvol 

(donkert niet na, vergeling door de 
eigen kleur van de kleurloos UV+). 
Indien het hout zijn natuurlijke uitstra-
ling moet behouden, dan zijn 2 lagen 
Ramen & Deuren Beits UV in kleurloos 
UV+ aan te bevelen. In dit geval is een 
behandeling tegen blauwzwam met 
Houtbeschermingscrème* kleurloos 
buiten noodzakelijk. 
Bij elke nieuwe laag wordt de kleur iets 
donkerder en de glansgraad groter.  
Altijd een proef opzetten op het te 
behandelen hout. Kopshout tegen 
water en vochtopname door meerdere 
behandelingen met Ramen & Deuren 
Beits UV in de desbetreffende kleur 
behandelen. Kozijnen en deuren moe-
ten worden voorzien van drie lagen. 

Technisch merkblad 
Artikelnummer 2234-48 

Ramen & Deuren Beits UV  
Oplosmiddelhoudende, medium-solid-lazuur met  
een zeer hoge UV-bescherming voor hout buiten  
 

Technische gegevens 

 

Voluminieke massa: ca. 0,94 g/cm3 bij 20°C 
Viscositeit: ca. 48 sec. in 4 mm doorloopbeker bij 20°C 
Bindmiddel: alkydhars 
Pigment: lichtechte, hoog transparante pigmenten 
Geur: oplosmiddelhoudend, na droging reukloos 
Vlampunt: ca. 63°C 
Verpakking: bussen 0,75 liter, 2,5 liter, 4 liter en 20 liter 
Kleuren: 2234 zilvergrijs  
 2235 wit  
 2237 speciale kleuren (tenminste 4 liter) 
 2238 rustiek eiken  
 2239 licht eiken  
 2240 kleurloos UV+ 
 2242 noten  
 2243 ebben 
 *2244 teak  
 2245 dennengroen  
 *2246 grenen  
 2247 pine/lariks  
 2248 palissander 
 *) niet in 20 liter verpakking 
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Alle kleuren zijn onderling te vermen-
gen.  
 
 
Verpakking voor gebruik goed roeren, 
ook gedurende de verwerking. Na 
gebruik de verpakking goed sluiten.  
___________________________ 
*Biocide veilig verwerken. 
Voor het gebruik altijd het informatie-
blad lezen!  
 
Opmerking 

Ramen & Deuren Beits UV is verwer-
kingsklaar en tast metaal en glas niet 
aan. Na droging verdraagt het materi-
aal zich met kunststof en bitumen.  

 
Gereedschap, reiniging 

Gereedschap direct na gebruik met 
Verdunning V101 reinigen. Reinigings-
restanten conform de plaatselijk gel-
dende voorschriften deponeren. 

 
Verbruik 

1e laag ca. 100 ml/m² 
2e laag ca.  60 ml/m² 
  

Droging 

Ca. 12 uur bij 20°C en 65% relatieve 
luchtvochtigheid. Lagere temperaturen 
en een hoge luchtvochtigheid vertra-
gen de droging. 

 
Houdbaarheid 

In de gesloten originele verpakking 
koel, droog, vorstvrij opgeslagen ten-
minste 2 jaar. 
 

Samenstelling conform                  
VdL-RL 01 

Producttype: houtlazuur 
Inhoudstoffen: alkydhars, alifatische en 
aromatische koolwaterstoffen, anorga-
nische pigmenten en additieven. 
 

VOS-gehalte 

EU grens voor dit product (cat.A/e): 
400 gr/ltr (2010). Dit product bevat 
max. 399 gr/ltr VOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Veiligheid 

Gevarenaanduiding 
Veroorzaakt ernstige oorirritatie. 
Schadelijk voor in het water levende 
organismen; kan in het aquatisch mili-
eu op lange termijn schadelijke effec-

ten veroorzaken. 
Regelmatig contact met de huid kan 
leiden tot uitdrogingsverschijnselen 
van de huid. 
 
Veiligheidsaanbevelingen 
Beschermende handschoe-
nen/beschermende kle-
ding/oogbescherming/ gelaatsbe-
scherming dragen. 

Voorkom lozing in het milieu. 

Na het werken met dit product grondig 

wassen. 

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voor-

zichtig afspoelen met water gedurende 

een aantal minuten; contactlenzen 

verwijderen, indien mogelijk; blijven 

spoelen. 

De inhoud en de verpakking verwer- 
ken volgens de plaatselijke/  
regionale/nationale/ internationale  

voorschriften. 
 
Bevat phthaalzuuranhydride, 2-
butanonoxim. 
Kan allergische reacties veroorzaken.  
 

Productcode: M-KH 03 

 
Afval 

Conform de plaatselijk geldende voor-
schriften in de originele verpakking 
deponeren. Lege verpakking kan ge-
recycled worden. 
Mag niet tezamen met huisvuil gestort 

worden of in de riolering komen. 

 

Gevarenaanduiding 

CLP-Verordening: GHS 07 
Signaalwoord: let op 
WGK: 2 
ADR: -/- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaande gegevens zijn aan de 
hand van de nieuwste ontwikkelingen 
en verwerkingstechnieken 
samengesteld. Omdat de toepassing 
en verwerking buiten onze invloed 
liggen, kunnen aan dit technisch 
merkblad geen rechten worden ont-
leend.  
U bent in het bezit van onze alge-
mene verkoopvoorwaarden.  
Heeft u ze niet meer, vraag dan een 
nieuw exemplaar aan. Wij leveren  
namelijk uitsluitend volgens deze 
voorwaarden.   


