
Veelgestelde vragen - algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN

Heb je een vraag, zie hieronder een samenvatting van de veelgestelde 
vragen. Je kunt ook
altijd onze Technische Voorlichting bellen op 071-3082344, 
beschikbaar tijdens
kantooruren. Of laat een bericht achter op onze facebook pagina.Wat 
zijn de voordelen van
terpentine verdunbare beitsen?Wat is de samenstelling van verf of 
beits?Bevatten de
producten van CetaBever lood of chromaat?Hoeveel beits, lak of olie 
heb ik nodig per
laag?Hoe voorkom ik dat lagen elkaar zichtbaar overlappen?Kan ik 
beits aanbrengen over
hoogglansverf?Wat is (door)bloeden?Kan ik beits aanbrengen over 
zijdeglansverf?Kun je over
een beits een hoog of zijdeglansverf aanbrengen?Wat doe ik met 
terpentine waarmee ik mijn
kwasten heb gereinigd?Wat doe ik met verf- of beitsresten?Wat is de 
beste keus voor het



afwerken van mijn houtwerk: een verf of een beits?Hoe komt het dat 
de tweede laag verf of
beits die ik aanbreng gaat schroeien?Hoe kan ik de hechting van mijn 
verf- of beitslaag
controleren?Hoe komt het dat mijn schilderwerk verkleurt en steeds 
geler wordt?Welke
roller heb kan ik het beste gebruiken voor het aanbrengen van 
CetaBever dekkende
beitsen?Welke kwast kan ik het beste gebruiken voor het verwerken 
van een transparante
beits?Wat zijn de voordelen van een kwast boven een roller?Wat zijn 
de voordelen van een
roller boven een kwast?Hoe lang kan ik beits bewaren?Waarmee kan ik 
een oppervlak
schoonmaken?Waarom wordt houten hekwerk aanzienlijk donkerder als 
het niet wordt
beschermd?Hoe voorkom ik donkere plekken waar knoesten en kwasten in 
het hout zitten
(doorbloeden)?Wat is de beste manier om vlekken uit redwood en ceder 
te verwijderen?Kan
schimmel permanent worden voorkomen?Wat betekent VOC?Wat is het 
verschil in droging tussen
een product op terpentine- of waterbasis?Ik wil de buitenboel 
schilderen. Wat is hiervoor
de beste periode?Mag je in de zon schilderen?Hoe kan ik de hechting 
van mijn beitslaag
controleren?Hoe kan je nieuw hout het beste aankleuren?Zijn de 
CetaBever verven en beitsen
loodvrij?Waarmee kunt u buiten plamuren?Bij het aanbrengen van een 
tweede laklaag gaat
deze schroeien / rimpelen. Wat is hiervan de oorzaak?Ik wil mijn 
houtwerk opnieuw beitsen.
Hoe kom ik erachter wat voor soort verf of beits er nu op zit?Kan ik 
mijn grijze
trottoirtegels schilderen?Welke roller kan ik het beste gebruiken 
voor het aanbrengen van
een dekkende CetaBever beits?Welke roller kan ik het beste gebruiken 
voor een transparante
Binnenbeits, Vloer-, Parket- & Trappenlak?Welke kwast kan ik het 
beste gebruiken voor
transparante beits?Ik heb beits aangebracht met een schuimrollertje. 



Na droging lijkt de
laag op een sinaasappelschil.Wat zijn de voordelen van terpentine 
verdunbare verven lakken
en beitsen?Terpentine verdunbare producten zijn minder gevoelig voor 
de omstandigheden
waaronder ze worden aangebracht, wat betekent dat ze kunnen worden 
aangebracht binnen een
breder temperatuur- en vochtigheidsbereik (voor een goede hechting 
moet het oppervlak
echter nog steeds droog zijn). Deze verven en beitsen vloeien goed 
en hebben een prima
dekking. Ook dringen deze producten beter in het hout in waardoor 
een betere hechting en
dus een betere oppervlaktebescherming. Wel zal de glans in de tijd 
langzaam terug
lopen.Naar topWat is de samenstelling van verf? Verven bestaan uit 
vier hoofdbestanddelen
t.w:PigmentBindmiddelOplosmiddelHulpstoffenPigmenten zorgen voor 
kleur en dekkracht van de
verf of beits. Bindmiddelen zorgen voor o.a. hechting, vloeiing, 
glansgraad, bescherming
en duurzaamheid. Bindmiddelen worden afhankelijk van de soort 
opgelost in terpentine of
water. Zo ontstaan water of terpentine verdunbare verven en beitsen. 
Een oplosmiddel
(water of terpentine) zorgen voor de vloeiing en dus verwerking van 
de verf. Daarnaast
zorgt het verdampen van water voor de droging van een 
waterverdunbare verf. Terpentine
verdunbare verven drogen beperkt door verdamping van oplosmiddel en 
vervolgens door
reactie met zuurstof. Hulpstoffren welke aan een verf of beits 
worden toegevoegd om een
verf speciale eigenschappen mee te geven. Denk hierbij aan het UV 
Filter in Cetabever
Meesterbeits Transparant. Dit UV filter verlengt de levensduur van 
de droge laag.Naar
topBevatten de producten van CetaBever lood of chromaat?Alle 
producten van CetaBever zijn
lood en chromaatvrij.Naar topHoeveel beits, lak of olie heb ik nodig 
per laag?Op



ieder CetaBever product staat het rendement aangegeven. Ofwel het 
aantal vierkante meters
welke je met een liter in 1 laag kunt schilderen. Indien je het 
aantal vierkante meters te
schilderen oppervlak weet dan deel je dit door het verbruik om te 
weten hoeveel liter je
voor 1 laag nodig hebt. Vervolgens staat op de etikettekst 
aangegeven hoeveel lagen je
dient aan te brengen. Zo ontstaat de totaal benodigde hoeveelheid 
verf.Naar topHoe voorkom
ik dat lagen elkaar zichtbaar overlappen?Overlap ontstaat als een 
deel dat je net hebt
geschilderd al begint te drogen voordat je het volgende deel gaat 
schilderen. Probeer niet
te grote delen in één keer te behandelen.Naar topKan ik beits 
aanbrengen over
hoogglansverf?Beits kan prima over een hoogglansverf worden 
aangebracht. Wel eerst
ontvetten met Alabastine Verfreiniger, schuren en stofvrij maken en 
nogmaals
ontvetten.Naar topWat is (door)bloeden?Knoesten en harsachtige 
houtsoorten (bijvoorbeeld
ceder en redwood), creosoot, asfalt of in olie oplosbare kleuren 
(penetrerende beits)
veroorzaken vlekken die door een nieuw verfoppervlak naar buiten 
komen.Naar topKan ik
beits aanbrengen over zijdeglansverf?Beits kan prima over een 
zijdeglansverf worden
aangebracht. Wel eerst ontvetten met Alabastine Verfreiniger, 
schuren en stofvrij maken en
nogmaals ontvetten.Naar topKun je over een beits een hoog of 
zijdeglansverf
aanbrengen?Over een beits kan prima een hoog of zijdeglansverf 
worden aangebracht. Wel
eerst ontvetten met Alabastine Verfreiniger, schuren en stofvrij 
maken en nogmaals
ontvetten. Bij een buitensituatie kan de vochtregulerende eigenschap 
van beits verloren
gaan.Naar topWat doe ik met terpentine waarmee ik mijn kwasten heb 
gereinigd?Gooi
terpentine waarmee kwasten zijn schoongemaakt niet weg. Als je het 



een paar dagen in een
jampotje laat staan, zakken de resten naar de bodem en blijft er een 
bijna schone
oplossing over die je kunt overschenken en hergebruiken. Spoel 
terpentine niet door de
afvoer, maar breng het naar het verzamelpunt voor klein chemisch 
afval van je
gemeente.Naar topWat doe ik met verf- of beitsresten?Bij 
schilderklussen gebruik je
producten waar chemicalién in zitten. Overtollige verf kan het 
milieu schade toebrengen
als het niet goed wordt afgevoerd. Achterop het blik kun je zien 
hoeveel verf je nodig
hebt voor je klus. Met bruikbare restjes kun je anderen misschien 
nog een plezier doen.
Spoel het niet door de afvoer. Breng restanten naar het verzamelpunt 
voor klein chemisch
afval van de gemeente.Naar topWat is de beste keus voor het afwerken 
van mijn houtwerk:
een verf of een beits?Verf is leverbaar in hoog- of zijdeglans en 
wordt altijd samen met
een grondverf gebruikt. Een dekkende beits is alleen leverbaar in 
half- of zijdeglans en
is vochtregulerend. Een transparante beits is leverbaar in glans of 
zijdeglans en is ook
vochtregulerend. Waar je voor kiest hangt onder meer af van de 
gewenste glans en
duurzaamheid, de kleur, de kwaliteit van de ondergrond en hoe 
makkelijk je het wilt kunnen
aanbrengen.Naar topHoe komt het dat de tweede laag verf of beits die 
ik aanbreng gaat
schroeien?Als de eerste beitslaag nog niet volledig droog is gaat de 
tweede laag de eerste
opweken. Met als gevolg een gerimpeld/geschroeid uiterlijk. Zorg er 
dus voor dat de eerste
beitslaag volledig droog is voordat je aan de tweede laag 
begint.Naar topHoe kan ik de
hechting van mijn verf- of beitslaag controleren?Om te controleren 
of de hechting nog in
orde is, kras je met een scherp mes een kruis in de verf- of 
beitslaag. Plak daar een



stukje tape overheen, druk het goed aan en verwijder het in één ruk. 
Blijft de bestaande
laag zitten, dan is de hechting goed. Laat de laag (deels) los dan 
is weghalen de enige
oplossing.Naar topHoe komt het dat mijn schilderwerk verkleurt en 
steeds geler
wordt?Terpentineverdunbare beits verkleurt vooral in lichte kleuren 
in een donkere ruimte.
Daglicht zorgt ervoor dat de verf of beits minder verkleurt. 
Waterverdunbare of Acrylverf
of -beits vergeelt niet.Naar topWelke roller heb kan ik het beste 
gebruiken voor het
aanbrengen van CetaBever dekkende beitsen?Dekkende beitsen kun je 
het beste aanbrengen met
een lakviltroller. Schuimrollers zijn niet geschikt omdat ze weinig 
beits kunnen opnemen
en je dus (te) weinig laagdikte op het object aanbrengt. Dat komt de 
duurzaamheid van het
beitssysteem niet ten goede. Bovendien geeft een schuimroller 
tijdens het rollen vaak
blaasvorming en blijft dit in de droge laag zichtbaar.Naar topWelke 
kwast kan ik het beste
gebruiken voor het verwerken van een transparante beits?Transparante 
beitsen kun je het
beste aanbrengen met een platte verniskwast. De aankleuring, 
vloeiing en verwerking is dan
optimaal.Naar topWat zijn de voordelen van een kwast boven een 
roller?Kwasten zijn meer
geschikt voor gebruik bij kleinere objecten en op moeilijk 
bereikbare plaatsen. Met een
kwast heb je minder last van verfspetters en kwasten zijn 
gemakkelijker schoon te
maken.Naar topWat zijn de voordelen van een roller boven een 
kwast?Verf kan sneller
toegepast worden met een roller in vergelijking tot een kwast, zeker 
bij grote
oppervlakken. Over het algemeen is een roller tevens makkelijker om 
te gebruiken met goed
resultaat. Ten slotte zijn rollers goedkoper dan andere type 
applicaties.Naar topHoe lang
kan ik beits bewaren?Verf of beits is lang houdbaar: minstens twee 



jaar en sommigen zelfs
vier jaar of langer. Bewaar verf of beits vorstvrij en houd de 
minimale temperatuur in de
gaten, anders gaat het blik roesten.Naar topWaarmee kan ik een 
oppervlak
schoonmaken?Schoonhouden van reeds geschilderde of gebeitste 
oppervlakken is belangrijk,
maar dan wel met een niet-schurend schoonmaakmiddel. Gebruik geen 
ammoniakproducten bij
het schoonmaken van oppervlakken waar een watergedragen product op 
zit. Een milde zeep
opgelost in water is meestal voldoende. Om zeker te weten dat je 
schoonmaakmiddel de laag
niet aantast kun je het testen op een onopvallend stukje.Naar 
topWaarom wordt houten
hekwerk aanzienlijk donkerder als het niet wordt 
beschermd?Ultraviolette straling van de
zon maakt hout op een natuurlijke manier donkerder. Op 
houtoppervlakken die nooit van een
coating zijn voorzien of die zijn afgewerkt met blanke vernis of 
licht gepigmenteerde
beits kan deze donkere kleur onaantrekkelijk werken.Naar topHoe 
voorkom ik donkere plekken
waar knoesten en kwasten in het hout zitten (doorbloeden)?Donkere 
plekken komen het meest
voor bij sterk vochtregulerende dekkende beitsproducten. Dit 
probleem heet doorbloeden. Je
kunt het voorkomen door deze plekken voor te strijken met verf voor 
aluminium en/of te
behandelen met een duurzamer beitssysteem.Naar topWat is de beste 
manier om vlekken uit
redwood en ceder te verwijderen?Bepaal eerst de bron van het vocht 
waardoor de vlek aan
het oppervlak is gekomen en verhelp dit. Verwijder vervolgens de 
vlek met een 50/50
oplossing van water en gedenatureerde alcohol. Laat het oppervlak 
volledig opdrogen en
breng vervolgens een alkyd primer en aflaklaag aan om nieuwe vlekken 
te voorkomen.Naar
topKan schimmel permanent worden voorkomen?Nee. Bepaalde verfsoorten 
kunnen de aangroei



van schimmel helpen voorkomen, maar onder bepaalde omstandigheden 
komt de schimmel toch
weer terug op alle soorten verf.Naar topWat betekent VOC?VOC staat 
voor "Volatile
Organic Compound" (vluchtige organische verbinding). Enkele 
voorbeelden hiervan zijn
verfthinner, terpentine, alcohol, benzine, ethyleenglycol, aceton en 
xylol. De meeste
lakken voor gebruik in de bouw bevatten VOC's. Bij producten op 
oliebasis is de
verfverdunner een VOC. Bij schellak is de alcohol de VOC. Bij lakken 
op waterbasis of
latex is niet het water de VOC, maar sommige additieven, gewoonlijk 
meerdere procenten.
Sommige latexverven op de markt hebben nu een zeer laag VOC-gehalte. 
Enkele van de
VOC's geven latexverf zijn specifieke geur, dus deze lakken met 
weinig VOC worden
gewoonlijk gekenmerkt als "weinig geurend". De EPA beperkt het 
niveau van
VOC's in verven, omdat deze bij verdamping tijdens het drogen een 
bijdrage kunnen
leveren aan het ontstaan van smog op lage hoogte. Toch is de 
hoeveelheid VOC's
afkomstig van coatings uitermate gering vergeleken met die afkomstig 
van auto's,
elektriciteitscentrales en naaldbomen. Bij weglaten van VOC-formules 
gaan enkele
verfeigenschappen verloren, maar de prestaties worden in het 
algemeen als voldoende
beschouwd.Naar topWat is het verschil in droging tussen een product 
op terpentine- of
waterbasis?Een product op waterbasis is binnen een uur handdroog en 
kan worden gereinigd
met water. Een product op terpentinebasis is binnen een nacht 
handdroog en kan worden
gereinigd met oplosmiddel.Naar topIk wil de buitenboel schilderen. 
Wat is hiervoor de
beste periode?De beste periode voor buitenschilderwerk is vanaf eind 
april tot medio
september. Begin niet te vroeg op de dag en ga 's avonds niet te 



lang door, dit
vanwege risico van condensvorming door sterke 
temperatuurverandering.Naar topMag je in de
zon schilderen?Het is beter om niet in de zon te schilderen. Door de 
sterke verwarming van
de natte verflaag zal de toplaag versneld aandrogen waardoor restant 
oplosmiddel niet kan
ontsnappen. Met als resultaat een rimpeleffect (schroeien) en ook 
zal de droging slechter
worden. Beter is het om achter de zon aan te schilderen.Naar topHoe 
kan ik de hechting van
mijn beitslaag controleren?Snij in de bestaande laag een zgn. 
Andreas kruis. Plak hierover
cello tape en druk dit goed vast. Haal vervolgens met een ruk het 
tape weg. Blijft de
bestaande laag zitten dan is de hechting goed. Laat de laag deels of 
geheel los dan is
weghalen de enige oplossing.Naar topHoe kan je nieuw hout het beste 
aankleuren?Dit gebeurt
over het algemeen met producten die een sterk indringend/aankleurend 
vermogen hebben. Voor
binnentoepassing kunt u CetaBever Binnenbeits gebruiken, leverbaar 
in vele transparante
kleuren en houtkleuren. Voor een buitentoepassing kunt u CetaBever 
Tuinbeits gebruiken,
leverbaar in diverse transparante houtkleuren.Naar topZijn de 
CetaBever verven en beitsen
loodvrij?Ja, deze zijn loodvrij en toe te passen op alle 
ondergronden.Naar topWaarmee kunt
u buiten plamuren?Buiten plamuren kunt u het best met een 2 
componenten plamuur doen. Dit
vanwege een betere elasticiteit en vochtbestendigheid. Binnen het 
CetaBever assortiment
hebben we hier voor geen geschikt product maar wel kunt u Alabastine 
Houtrotvuller
gebruiken.Naar topBij het aanbrengen van een tweede laklaag gaat 
deze schroeien /
rimpelen. Wat is hiervan de oorzaak?Schroeien meestal veroorzaakt 
door het aanbrengen van
een te dikke laag. Ook als de eerste laag nog niet volledig 
doorgehard is ontstaat er een



schroeieffect. Het oplosmiddel uit de tweede laag weekt namelijk de 
eerste laag op.Naar
topIk wil mijn houtwerk opnieuw beitsen. Hoe kom ik erachter wat 
voor soort verf of beits
er nu op zit?Als de laag na nat maken met alcohol of spiritus gaat 
plakken dan is dit een
zgn. water verdunbare verf of beits. Gebeurt er niets dan gaat het 
om een terpentine
verdunbare verf of beits. Voor een buitentoepassing is het raadzaam 
om een terpentine
verdunbare beits niet op een water verdunbare ondergrond aan te 
brengen. Dit vanwege het
risico van bladdervorming en dus onthechting. Voor een 
binnentoepassing kan zonder
problemen een waterverdunbare beits op een terpentineverdunbare 
onderlaag worden
aangepast.Naar topKan ik mijn grijze trottoirtegels schilderen?Het 
is beter om deze tegels
niet te schilderen. Hiervoor zijn twee redenen aan te geven. 
Slijtage door loopbelasting
speelt een rol. En daarnaast zal door vochtbelasting vanuit de 
ondergrond onthechting
kunnen ontstaan. Gaat het puur voor belijning dan kan prima 
CetaBever Tuinhoutbeits
Dekkend gebruikt worden.Naar topWelke roller kan ik het beste 
gebruiken voor het
aanbrengen van een dekkende CetaBever beits?Het beste kunt u 
hiervoor een zgn. lakvilt
roller gebruiken. Schuimrollers zijn niet geschikt, vanwege het 
geringe beitsopnemend
vermogen. Hierdoor wordt er weinig beits op het object aangebracht. 
Met als gevolg een te
lage duurzaamheid.Naar topWelke roller kan ik het beste gebruiken 
voor een transparante
Binnenbeits, Vloer-, Parket- & Trappenlak?Het beste kunt u hiervoor 
een zgn. acryl
roller gebruiken. Schuimrollers zijn niet geschikt, vanwege het 
geringe beits opnemend
vermogen. Hierdoor wordt er weinig beits op het object aangebracht. 
Met als gevolg een te
lage duurzaamheid.Naar topWelke kwast kan ik het beste gebruiken 



voor transparante
beits?Voor een optimale aankleuring, vloeiing en verwerking kunt u 
het beste een zgn.
platte verniskwast gebruiken.Naar topIk heb beits aangebracht met 
een schuimrollertje. Na
droging lijkt de laag op een sinaasappelschil.Door de open structuur 
van de roller wordt
zuurstof in de laag geperst. Hierdoor ontstaat tijdens het drogen 
blaasvorming wat
uiteindelijk een sinaasappeluiterlijk tot gevolg heeft. Beter is het 
om voor
terpentineverdunbare verven een zgn. veloursroller te gebruiken. 
Voor waterverdunbare
producten kunt u beter een zgn. acrylroller gebruiken.Naar top  


