
Waterbeitspoeder
Teintes en poudre  





Na 12 uur  
overschilderbaar

1 Liter is genoeg voor  
5-6 m2

Verdunbaar met water
Na aflakken geschikt 
voor speelgoed

Poederbeits - waterverdunbaar
Bedoeld voor het kleuren van diverse hard- en zachthout-
soorten. Geeft een diepe kleuring.

De inhoud van het zakje oplossen in 250 ml heet water en laten  
afkoelen. Blank hout schuren, stofvrij maken en vooraf licht natmaken 
met water. Waterbeits met een platte kwast gelijkmatig vol opzetten 
en na 2 minuten de overtollige beits met een kwast of doek afnemen.  
De beits ongeveer 12 uur laten drogen en afwerken met een oplosmiddel-
houdende lak. Altijd eerst een proefstukje maken om de uiteindelijke 
kleur te kunnen bepalen. Waterbeits is onderling mengbaar. Niet aflak-
ken met een watergedragen lak.



Teinte en poudre, soluble dans l’eau
Dissoudre le contenu dans 1/4 de litre d‘eau chaude et laisser 
refroidir. Au moyen d’un pinceau ou d‘une éponge, appliquer 

une couche de teinte suffisante et régulière sur le bois trempé, poncé 
et dépoussiéré. Après 2 minutes, enlever l’excédent avec le pinceau 
ou l‘éponge. Bien laisser sécher ! Brosser la surface, puis appliquer le 
vernis CLOU approprié, à base de solvants. Faire toujours un essai de 
teinte ! Les teintes liquides peuvent être mélangées entre elles.



1  natur / natural / nature / natura / 

natur

v

151   geel G / 
jaune G

158   donkergroen 
vert foncé

152  geel R 
jaune R

159  violet 
violet

155  donkerrood 
rouge foncé

162  donkergrijs 
gris foncé

156  mahonie 
acajou

163  eiken licht 
chêne clair

157  lichtgroen 
vert clair

164  eiken midden 
chêne moyen

153  oranje 
orange 160  blauw 

bleu

154  lichtrood 
rouge clair 161   lichtgrijs 

gris clair

Kleine verschillen in de gedrukte kleuren op de kleurkaart en op de te kleuren houtsoorten zijn niet te vermijden.



v

172  peren 
poirier

165   eiken donker 
chêne foncé

173  teak 
teak

166  noten  licht 
noyer clair

169  mahonie licht 
acajou clair

170  mahonie donker 
acajou foncé

171  kersen 
cerisier

174  zwart 
noir

167  noten midden 
noyer moyen

175    kersen donker 
cerisier foncé 168  noten donker 

noyer foncé

Kleine verschillen in de gedrukte kleuren op de kleurkaart en op de te kleuren houtsoorten zijn niet te vermijden.
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Alfred Clouth Lackfabrik GmbH & Co. KG  
Otto-Scheugenpflug-Str. 2, DE-63073 Offenbach/M.,  
Telefon: +49 69-89007-0, www.clou.de

Importeur voor Nederland:
Bichemie Coatings B.V.
Postbus 2365 203 AH Lelystad
Tel: +31 (0)320 28 53 56
advies@bichemie.nl
www.bichemie.nl
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Hout bevochtigen, drogen, schuren en 
stofvrij maken.

Beits in de dwarsrichting instrijken en de 
overtollige beits na 2 minuten afnemen

Beits vol in de nerfrichting opbrengen.

Vóór het aflakken met fijn schuurpapier 
licht opschuren. Daarna stofvrij maken.

Waterbeitspoeder


