
Houtbescherming: hout voor buiten

Bescherming voor hardhout buiten

HOUTADVIES KLUSADVIES

Lees onze handleiding met daarin tips over de beste houtbescherming 
voor je
gevelbetimmering, schutting, vlonder & terras, schuur en 
tuinmeubilair.Nieuw
tuinmeubilair? Terras dat er wel eens beter heeft uitgezien? 
Verweerde gevelbetimmering?
Met de eenvoudige instructies in onze handleiding kun je hout aan en 
rondom je huis beter
beschermen, zodat het langer meegaat.Houtbescherming voor 
gevelbekledingVeel voorkomende
problemenRotting en verweringOngelijke verouderingAfbladderende 
verfToptip: Als onderdeel
van je actieplan voor houtbescherming moet je sowieso controleren op 
tekenen van houtworm.
Heb je schade ontdekt, gebruik dan ons stappenplan voor 
houtwormbestrijding en breng pas



daarna eventuele beschermingslagen tegen verwering aan.De 
oplossingDe eerste stap bij
houtbescherming is het verwijderen van bestaande verf- of beitslagen 
met de
schuurmachineGebruik de CetaBever Gevel & Kozijn beits transparant of
dekkend.Houtbescherming voor schuttingen en schuurtjesVeel 
voorkomende problemenGroene
aanslag (schimmels en algen)Een vervagende afwerkingVerweringOnze 
oplossingBedenk dat de
meeste schuttingen en schuren gemaakt zijn van onbewerkt, gezaagd 
hout, dat sterk
absorberend is. Behandel het hout daarom met een antischimmelspray 
op alle plekken waar
mos, schimmel of ander organische leven is gegroeid en laat het de 
aanbevolen tijd
inwerken (zie productverpakking). Schraap zichtbare aanslag van het 
hout af, en vergeet
vooral ook de hoeken bij dwarsbalken en palen niet: schimmels houden 
van donkere plekjes
met weinig zonlicht.Gebruik een hogedrukspuit om schimmel- en 
vuilresten te
verwijderen.Laat het hout even drogen en breng vervolgens een flinke 
laag CetaBever
Schuttingbeits of CetaBever Schuur- & tuinhuisbeits aan die goed 
moet doordringen
in de onbewerkte houtstructuur.Is het hout te zeer aangetast dan is 
het belangrijk om het
hout goed te schuren.Houtbescherming voor terrassen Veel voorkomende 
problemenGroene
aanslag (bijvoorbeeld schimmels, algen en mos)Hardnekkig vuilGladde 
oppervlakkenOnze
oplossingDe eerste stap bij het behandelen van je terras of vlonder 
is het verwijderen van
alle groene aanslag met CetaBever 2-in-1 Reiniger. Breng de reiniger 
gelijkmatig aan op
het hout en laat het de aanbevolen tijd intrekken (zie verpakking). 
Spoel het terras
daarna schoon.Gebruik een hogedrukspuit om hardnekkige aanslag te 
verwijderen.Is je terras
schoon? Laat het dan goed drogen en breng vervolgens twee of drie 
lagen antislipbeits



aan  [CetaBever Vlonder- & Terrasbeits anti-slip].Houtbescherming 
voor
tuinmeubilairVeel voorkomende problemenDrank- en etensvlekkenGroene 
aanslag (bijvoorbeeld
schimmels, algen en mos)Onze oplossingBij de behandeling van je 
tuinmeubilair moet je
eerst de verschillende etens- en drankvlekken zien weg te werken. 
Met een krabber of een
harde borstel en een reinigingsmiddel voor tuinmeubilair [CetaBever 
2-in-1 Reiniger]
verwijder je al het vuil en eventuele groene aanslag. Meubilair dat 
al is gebeitst, gelakt
of geverfd moet weer kaal worden gemaakt met de schuurmachine.Breng 
met een kwast in de
richting van de houtnerf een laag beits voor tuinmeubilair aan. 
Hierdoor krijgt het hout
een rijkere kleur en een duurzame laag die beschermt tegen water en 
de
weersinvloeden.  [CetaBever Tuinmeubelbeits]Toptip: Maak je 
tuinmeubilair schoon met
CetaBever Tuinmeubel 2-in-1 Reiniger aan het begin van de lente of 
het einde van de
herfst. Dit is een eenvoudige manier om je meubels extra te 
beschermen, zodat ze er langer
beter uit blijven zien.


