Aan de slag met CetaBever Natuurlijk Effect

KLUSADVIES

Tuinmeubel
Wil je je tuinmeubel voorzien van een Natuurlijk Effect? Wij leggen
je graag uit hoe je jouw tuinmeubel moet behandelen met Natuurlijk
Effect beits.
Om te beginnen, heb je de volgende spullen nodig:
• CetaBever Natuurlijk Effect voor Tuinmeubel
• CetaBever Tuinmeubelreiniger 2-in-1
• Rollen en/of kwast
• Afdekfolie
• Afplaktape
• Roerhoutje
• Schuurpapier (eventueel)
Aan de slag
Heb je alles in huis? Dan kun je aan de slag. Volg het stappenplan
hoe je jouw tuinmeubel moet beitsen. CetaBever Hou’t simpel!

1. Begin aan de klus als het kwik boven de 10 graden is.
2. Dek de omgeving goed af.
3. Is je tuinmeubel al eerder gebeitst? Reinig dit dan eerst met
CetaBever Tuinmeubelreiniger 2-in-1.
4. Is je hout verweerd? Schuur de slechte delen van de oude lag weg.
5. Vergeet niet om het hout stofvrij te maken.
6. Open je blik CetaBever Natuurlijk Effect voor Tuinmeubel en roer
de beits goed door met een roerhoutje.
7. Pak als eerste de moeilijk bereikbare plekjes aan en beits daarna
de hele plank. Let op dat je altijd in de richting van de houtnerf
beitst. Druppels haal je meteen weg.
8. Is de plank goed voorzien van beits? Strijk de plank als laatste
netjes af. Druk daarbij niet te hard.
9. Laat de beits nu ongeveer 2 uur drogen.
10. Herhaal het beitsproces nog twee keer. Tussen de lagen is het
belangrijk om fijn te schuren en het hout stofvrij te maken.
11. Is je tuinmeubel klaar? Maak dan de kwast schoon met warm water.
Van dit water op en breng het naar de milieustraat.
12. Berg de overgebleven Natuurlijk Effect beits luchtdicht op.
13. Geniet van je tuinmeubel!
Schuur & tuinhuis
Je wilt gaan beginnen aan de klus. Maar wat heb je eigenlijk
allemaal nodig om je Schuur of Tuinhuis te behandelen met Natuurlijk
Effect beits? Wij zetten het voor je op een rij:
• CetaBever Natuurlijk Effect voor Schuur & Tuinhuis
• Kwast of roller
• Afdekfolie
• Afplaktape
• Roerhoutje
• Schuurmachine en schuurpapier
Aan de slag
Als je alles in huis hebt, dan kun je aan de slag. In een kort
stappenplan leggen we je uit hoe je jouw Schuur of Tuinhuis moet
beitsen. CetaBever Hou’t simpel!
1. Begin aan de klus als het kwik boven de 10 graden is.
2. Dek de omgeving goed af.
3. Is je schuur al eerder gebeitst? Zorg da dat je de intacte lak-

en of beitslagen goed ontvet.
4. Haal daarna alle slechte delen van de oude laag weg. Schuur het
kale hout middelgrof.

Vergeet niet om het hout stofvrij te maken.

5. Open je blik CetaBever Natuurlijk Effect voor Schuur & Tuinhuis
en roer de beits goed door met een roerhoutje.
6. Breng de beits aan in de richting van de houtnerf. Begin bij de
moeilijk bereikbare plekken en beits vervolgens de hele plank. Heb
je druppels? Haal deze zo snel mogelijk weg.
7. Zit de eerste laag erop? Pak een drankje en laat de beits
ongeveer 2 uur drogen.
8. Herhaal het beitsproces nog 2 keer. Schuur tussen de lagen je
hout licht op.
9. Is je Schuur of Tuinhuis klaar? Spoel dan de kwast goed uit met
water. Vang het water op en brengt dit naar de milieustraat.
10. Berg de overgebleven beits goed luchtdicht op.
11. Geniet van het mooie eindresultaat!
Vragen?
Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je
graag. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken:
• Bel onze technische voorlichters op 071-3082344 (werkdagen tussen
08:00 en 17:00 uur)
• Laat een bericht achter op Facebook [1].
• Vul het contactformulier [2] in.
• Voor productinformatie kun je ook het technische documentatieblad
raadplegen. Dit is te vinden op de productpagina.

