
Checklist voor deuren beitsen: alles wat je 
nodig hebt voor de perfecte afwerking

Checklist voor het beitsen van je binnendeur

KLUSADVIES

Een praktische handleiding met tips over gereedschap en technieken 
die je nodig hebt voor
een perfect gebeitste deur.

Een perfect gebeitste houten binnendeur begint met de juiste 
voorbereiding, het juiste gereedschap en nuttige tips over de juiste 
techniek. Doorloop onze korte checklist voor een perfect 
eindresultaat en een deur die nog jarenlang mooi en beschermd 
blijft. 

Wat heb ik nodig?

Schroevendraaier (voor het verwijderen van het deurbeslag)
Stoflaken
Schuurpapier medium (korrelgrootte P150-P180) of fijn (P220-280)



Doek
Een smalle verfkwast (de juiste kwast is afhankelijk van welke 
verf je gebruikt: op waterbasis of oplosmiddelhoudende)
Grondverf voor hout
CetaBever Deur-, Kozijn- & Meubelbeits zijdeglans [1]of 
Deur-, Kozijn- & Meubelbeits Glans [2]

Hoe ga ik te werk? 

Check 1: ben je helemaal voorbereid?
Is je werkomgeving schoon? Haal voor je begint de deur uit het 
kozijn, verwijder het deurbeslag zoals klinken, knoppen, sloten of 
haken, en berg ze veilig op. Dek de vloer af met een verfdoek.

Check 2: hoe ziet het oppervlak eruit?
Als je wilt dat je gekozen verfproduct je deur goed beschermt en 
deze er tevens prachtig laat uitzien, schuur dan de deur eerst 
licht op met medium tot fijn schuurpapier. Hierdoor krijg je een 
vlak oppervlak met een textuur waaraan de verf goed kan hechten.

Nieuw hout: begin met korrelgrootte P150-P180 en gebruik fijn 
schuurpapier voor tussen de lagen door
Eerder behandeld hout: gebruik fijn schuurpapier

Check 3: heb je het juiste gereedschap?
Gebruik een kwast en/of roller, en breng de beits gelijkmatig aan 
op de deur en laat het drogen.

https://www.cetabever.nl/nl/producten/binnenbeits-deur-kozijn-meubel-transparant-zijdeglans
https://www.cetabever.nl/nl/producten/binnenbeits-deur-kozijn-meubel-transparant-glans


Check 4: hou je de juiste droogtijd aan tussen verschillende lagen?
De beits moet stofdroog zijn voordat je de afwerkingslaag 
aanbrengt. In de meeste gevallen wil je twee lagen verf. De eerste 
laag moet stofdroog zijn voordat je met de tweede laag begint. 
Beits met regelmatige, ferme streken, zorg dat er niet te veel 
beits op je kwast zit en ga niet vaker dan eenmaal over dezelfde 
plek heen.

Check 5: ben je tevreden?
Blij met het eindresultaat? Monteer het beslag dan weer op de deur 
en hang deze terug in het kozijn. Neem daarna even de tijd om van 
je vernieuwde deur te genieten.


