
Eigenschappen 

Algemene informatie 

Voorzorgsmaatregelen 

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar.  

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op 

basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond 

van deze gegevens wordt uitgesloten. 

Verwerking 

Huidbescherming: draag geschikte handschoenen 

Gelaatsbescherming: draag indien nodig een bril 

Verwerkingstemp.: Niet verwerken beneden 10°C en 

boven een RV. Van 85%. 

Reinigingsverdunning: Terpentine 

Ondergrondvoorbehandeling 

Verwerkingsmethoden 

Kwast / roller   

Verdunning:  Bij voorkeur niet verdunnen 

Fitex Creative Plus Douglas Beits is uitstekend te verwer-

ken met kwast of roller. Bij voorkeur een kwast gebruiken met 

lang en soepel haar. Rollen gaat het beste met een beitsroller 

met een wollen vacht. Fitex Creative Plus Douglas Beits voor 

verwerking niet verdunnen.  

Fitex Creative Plus Douglas Beits altijd voor gebruik 

goed oproeren om al het pigment egaal te verdelen in 

de verf.  
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De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig 

te zijn. Alg en mos grondig verwijderen. Eventuele in het hout 

aanwezige schimmelsporen dienen vooraf te worden geëlimi-

neerd met een daartoe geëigend schimmeldodend preparaat 

volgens voorschrift fabrikant.   

 

Vergrijsd hout: 

Borstelen en eventueel behandelen met een houtcleaner 

 

Verduurzaamd hout: 

1 x verzadigend behandelen, al naar gelang de gewenste kleur 

 

Niet-verduurzaamd hout:  

1 of 2 x “nat-in-nat” verzadigend behandelen, al naar gelang 

de gewenste kleur  

Toepassing: Biobased watergedragen lijnoliehoudende impregneer voor bescherming en verfraaiing van zowel  

verduurzaamde als niet verduurzaamde houten objecten binnen en buiten. Zeer milieuvriendelijke impreg-

neer voor zachthout soorten zoals larix/douglas en vuren.  Fitex Creative Plus Douglas Beits is een onder-

houdsmiddel met een zeer hoog lijnolie aandeel en dient, afhankelijk van het type hout en de situering, na 

enkele jaren te worden herhaald. 

Kenmerken:  Geurarm 

Sneldrogend 

Waterverdunbaar 

Hernieuwbare grondstoffen (Biobased) 

Basis:  Speciale harsen en gemodificeerde lijn-

olie 

Kleur: Kleurloos/blank, Zwart, Wit,  

Lichtgrijs en Donkergrijs.  

Dichtheid 20°C: ca. 1,00 kg/ltr.  

Laagdikte: Niet van toepassing, verzadigend aan-

brengen  

Droogtijd: bij 20°C en een RV van 65%  

Stofdroog na ca. 2 uur 

Overschilderbaar: Direct - maximaal 2x “nat-in-nat” af-

werken. 

Vastestofgehalte: ca. 20 vol%.  

Theor.rendement: ca. 10-20 m²/liter, afhankelijk van zui-

ging en ruwheid van de ondergrond 

Houdbaarheid: In gesloten originele verpakking en bij 

vorstvrije opslag tenminste 12 maan-

den 

Voor een optimale bescherming van het hout, bij voorkeur 

elke twee jaar een nieuwe laag aanbrengen.  

 

Wanneer de kleur te donker wordt bij nieuwe behandelingen 

kan ook een kleurloze laag worden aangebracht voor een af-

doende bescherming. 

 

Bij een behandeling maximaal 2 lagen “nat-in-nat” aan-

brengen, product dient volledig in de ondergrond te 

trekken. 

 

Product kan vergelen in de pot, maar dit heeft geen invloed op 

de uiteindelijke kleur en kwaliteit van de impregneer.  


