nordic
beits AQ
Verwerking
Roer Nordic Beits AQ voor het
schilderen goed door. Breng de
beits vervolgens met een kwast
of een verfroller onverdund
aan. Afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid is de laag na 30 minuten
stofdroog en kan na ca. 1 uur
overgeschilderd worden.
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Kleurrijke houten huizen die helder en fris afsteken tegen een imposant fjord.
Maar ook stijlvolle lichte interieurs die kracht en eenvoud uitstralen.
Creëer binnen en buiten je eigen Scandinavische sfeer met Nordic Beits AQ.

Aanwijzingen voor gebruik
• Verwerkingstemperatuur +5º tot +30º⁰C
• Stofdroog na ca. 30 min. (afhankelijk van
temperatuur en luchtvochtigheid)
• Overschilderbaar na ca. 1 uur (afhankelijk van
temperatuur en luchtvochtigheid)
• Verdunbaar met water
• Rendement
Op geschaafd (glad) hout ca. 12 m2 per liter
Op fijn bezaagd (ruw) hout ca. 8 m2 per liter

Veiligheid en milieu
Bescherm tijdens het schilderen je ogen en handen. Houd jonge kinderen en dieren op afstand.
Zorg bij binnen-schilderwerk altijd voor voldoende ventilatie. Breng kwasten en verfrestanten
altijd naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.  

OAF PRO Nordic Beits is verkrijgbaar bij:

Verffabriek OAF Holland BV | De Meente 13 | 8121 EV Olst | www.oafholland.nl | info@oafholland.nl
Op al onze leveringen, aanbiedingen, overeenkomsten en adviezen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van
toepassing. Uitgiftedatum september 2014. Met deze uitgave komt alle informatie in voorgaande uitgaven te vervallen.
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nordic beits AQ
Robuuste bescherming
met een karakteristieke
Scandinavische sfeer
In Scandinavië weet men al van oudsher hoe men hout moet beschermen
tegen het wisselende en grimmige klimaat. Naast het ontwerpen van prachtige
ruimtelijke interieurs, hebben zij ook de traditie om hun huizen te schilderen
in specifieke kleuren. Nordic Beits AQ is een hoogwaardige waterverdunbare,
milieuvriendelijke, semi-dekkende beits, gebaseerd op deze Scandinavische
kennis en authentieke sfeer.
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Waarom Nordic Beits AQ?
Met de Nordic Beits AQ kies je
voor de perfecte combinatie van
robuuste bescherming en een
sfeervol eindresultaat. Nordic
Beits AQ is geschikt voor de
bescherming van al het tuinhout
zoals tuinhuisjes, schuttingen,
gepotdekselde schuren en de
gevelbetimmering aan het huis.
Zelfs molens of loodsen die
behandeld zijn geweest, met
carbolineum of andere teer- /
creosootproducten, krijgen na
behandeling met Nordic Beits
AQ een goede schimmel-, rot- en
aangroeiwerende conservering
en een frisse uitstraling.
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Makkelijk een mooi
resultaat
Nordic Beits AQ is makkelijk
aan te brengen met een kwast
en/of verfroller. Je hoeft geen
professionele schilder te zijn
voor een mooi eindresultaat.
Bij 23ºC en 50% RV al na 1 uur
overschilderbaar, hierdoor kun
je meer lagen per dag aanbrengen en is de klus snel geklaard.
Eenvoudige voorbereiding
Nordic Beits AQ is geschikt voor
onbehandeld, behandeld of
geïmpregneerd hout en fijn

bezaagd of geschaafd hout. De ondergrond moet schoon,
droog en vetvrij zijn. Nordic Beits AQ kan direct op het kale
schone hout of op de bestaande oude lagen aangebracht worden.

Noors Wit

Taupe Light

Taupe

Zomergeel

Zweeds Rood

Zomerblauw

Parelgrijs

Leisteengrijs

Loodzwart

Diepzwart

Mooiste kleuren voor buiten en binnen
Met de authentieke Scandinavische kleuren maak je eenvoudig
prachtige kleurcombinaties. Zowel binnen als buiten creëert Nordic
Beits AQ een authentieke Scandinavische sfeer.
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