
hoUT, pERFEcT in bEELD gEbRachT.

RELiUs transparante beitsen voor buiten.  
 
Hout is een heel bijzonder materiaal. Hout symboliseert als geen ander warmte en natuurlijkheid.  

Elke houtsoort oefent door zijn specifieke kleur aantrekkingskracht uit, net zoals elke plank dat doet door 

zijn unieke houtnerf. Om de natuurlijke schoonheid ervan zo lang mogelijk te behouden, is een efficiënte 

houtbescherming van cruciaal belang. Vooral bij buitentoepassingen blinken oplosmiddelhoudende 

beitsen uit door hun veelzijdigheid. Ook RELIUS schittert buiten al sinds lange tijd, met een ruim aanbod aan 

hoogwaardige producten. De RELIUS transparante oplosmiddelhoudende beitsen voor buiten voldoen met 

speels gemak aan alle vereisten die nodig zijn om het hout te verfraaien en te beschermen.



RELiUs hoLZschUTZgRUnD

Diep indringend, oplosmiddelhoudend houtverduurzamings-

middel tegen schimmels voor alle maatvaste, semi maatvaste 

en niet maatvaste houten onderdelen voor buiten.

 •Werkt preventief tegen schimmelvorming

 •Diep indringend

 •Zonder aromaten

 •Verpakking: 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l, 5 l en 25 l  

RELiUs iMpRÄgniERLasUR

Zijdematte, oplosmiddelhoudende waterdampdoorlatende 

impregneerbeits, speciaal voor gebruik op niet maatvaste 

houten onderdelen zoals geveltimmerwerk, balkon- en 

tuinhekken en betimmeringen voor buiten.

 •UV- en weersbestendig

 •Vochtregulerend

 •Diep indringend

 •Zonder aromaten

 •Filmbescherming tegen mos en alg- en schimmelvorming

 •Verkrijgbaar in 6 standaard kleuren

 •Verpakking: 0,75 l, 2,5 l en 5 l 

betrouwbare bescherming.

Gebruik deze biocide op een veilige manier. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.



natuurlijke uitstraling.

RELiUs WETTERschUTZLasUR

Zijdeglanzende, thixotrope, oplosmiddelhoudende, universele 

medium build transparante beits voor een perfect weersbestendige 

beschermlaag op alle maatvaste, semi maatvaste en niet  

maatvaste houten onderdelen zoals onderzijde van dakover-

stekken, houten gevelbekleding en betimmeringen voor buiten. 

 •UV- en weersbestendig, met extra UV-absorbers

 •Accentueert de houtnerf

 •Natstabiel en hoog vaste stof gehalte

 •Zonder aromaten en biociden

 •Zonder aanzetten te verwerken, ook op grote oppervlakken

 •Zeer mooie vloeiing

 •Verkrijgbaar in 7 standaardkleuren en in vele kleuren via 

 Living Colours 2.0

 •Verpakking: 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l, 5 l en 20 l

RELiUs FEnsTERLasUR

Zijdeglanzende, thixotrope, oplosmiddelhoudende high build 

beits met een extreem weersbestendige beschermingslaag voor 

maatvaste houten onderdelen zoals ramen, kozijnen en deuren 

buiten. Ook zeer geschikt voor onderhoudsschilderwerk van 

industrieel geverfde kozijnen. 

 •Uiterst UV- en weersbestendig

 •Accentueert de houtnerf

 •Vochtregulerend

 •Natstabiel

 •Zonder aromaten en biociden

 •Zeer mooie vloeiing

 •Verkrijgbaar in vele kleuren via RELIUS Living Colours 2.0

 •Verpakking: 0,75 l en 2,5 l
RELIUS FENSTERLASUR - een kostenbesparend systeem:  
Bespaart 1 laag dankzij het hoge vaste stofgehalte!



EigEnschappEn iMpRÄgniERLasUR WETTERschUTZLasUR FEnsTERLasUR

Soorten beits Impregneerbeits Medium build 
transparante beits

High build 
transparante beits

Niet maatvaste houten onderdelen         

Semi maatvaste houten onderdelen     

Maatvaste houten onderdelen       

Toepassing buiten buiten buiten

Duurzaamheid       

Vullend / laagdikte (DIN EN 927-1) minimaal gemiddeld hoog

Glans (DIN EN 927-1) halfmat halfglanzend halfglanzend

Bescherming (DIN EN 927-1) laag/middelmatig middelmatig/hoog hoog

Consistentie dun thixotroop thixotroop

Filmbescherming ja nee nee

Kleuren         

Verpakking       

     uitstekend                          zeer goed                         goed

Drie keer decoratief beschermd.
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Gelieve de geldende, technische merkbladen en veiligheidsinformatiebladen in acht te nemen.

Importeur van RELIUS: D+F Coatings bv · Dieselweg 9 · 3752 LB Bunschoten · T: +31 (0) 33 2471515 · F: +31 (0) 33 2471519 · www.relius.nl


