
LangDURig MOOiE BEschERMing.

RELiUs watergedragen tansparante beitsen.  
 
Hout is een materiaal met een bijzondere uitstraling. Het symboliseert warmte en natuurlijkheid. 

Om dit effect te verkrijgen, is een efficiënte bescherming noodzakelijk. De invloeden van binnen en  

buiten stellen andere eisen aan een beschermlaag. De HYDRO-UV houtbeschermingsproducten van 

RELIUS voldoen aan alle eisen en beschermen het hout optimaal tegen alle weersinvloeden, en dat geldt 

zelfs voor de kleurloze varianten. Bovendien zijn de watergedragen transparante beitsen gemakkelijk te  

verwerken en milieuvriendelijk.



RELiUs hYDRO-UV hOLZgRUnD

Diep indringende, watergedragen houtverduurzamingsmiddel 

als primer met UV-filter voor alle maatvaste, semi maatvaste en 

niet maatvaste houten onderdelen buiten.

 •Filmbescherming tegen algen en schimmelvorming

 •Speciale bescherming tegen vergrijzing in combinatie met  

 RELIUS HYDRO-UV FLÄCHENLASUR

 •Diep indringend vermogen

 •Droogt snel

 •Reukarm

 •Verpakking: 0,75 l, 2,5 l, 5 l

RELiUs hYDRO-UV iMpRÄgniERLasUR

Zijdematte, decoratieve, watergedragen impregneerbeits voor gebruik 

op semi maatvaste en niet maatvaste houten onderdelen binnen en buiten.

 •UV- en weersbestendig

 •Waterafstotend

 •Waterdampdoorlatend

 •Diep indringend vermogen

 •Reukarm

 •Zonder weekmakers

 •Gecertificeerd volgens DIN EN 71-3: probleemloos te 

   gebruiken voor kinderkamers en speelgoed

 •Ook verkrijgbaar met de innovatieve Cool Colours by RELIUS  

 Technologie voor een optimale, langdurige bescherming

 •Verkrijgbaar in velen kleuren via RELIUS Living Colours 2.0

 •Verpakking: 0,75 l, 2,5 l, 5 l 

Diep indringend vermogen met een decoratieve uitstraling.



De perfecte UV-bescherming in het systeem.

De bescherming van het systeem is gebaseerd op twee 

componenten: de diepe indringende, kleurloze speciale primer 

RELIUS HYDRO-UV HOLZGRUND met speciale UV-absorbers die het 

hout beschermen tegen vergrijzing en de houtbeits RELIUS HYDRO-

UV FLÄCHENLASUR die niet alleen beschermt tegen UV-stralen 

- ook in kleurloos - maar tegelijkertijd ook waterafstotend en uiterst 

weersbestendig is.  

Het bijzondere aan dit systeem zijn de kleurloze pigmenten op 

basis van nanotechnologie. Zij absorberen, filteren en verdelen 

het binnenvallende UV-licht en stoppen zo de fotochemische 

degradatie van het hout. Dankzij deze speciale pigmenten kunnen 

vocht en UV-stralen niet langer de lignine in het hout afbreken en 

maken ook vergrijzing, vochtinwerking, krimp of scheurvorming geen 

kans.

RELiUs hYDRO-UV FLÄchEnLasUR

Zijdeglanzende, watergedragen medium build beits met UV-bescherming door 

middel van speciale UV-blokkers voor het behandelen van maatvaste, semi 

maatvaste en niet maatvaste houten delen voor binnen en buiten. 

 •Langdurige bescherming tegen vergrijzing in combinatie met  

 RELIUS HYDRO-UV HOLZGRUND

 •Optimale UV-bescherming door nanopigmenten - zelfs in kleurloos

 •Bijzonder weersbestendig

 •Vochtregulerend en waterdampdoorlatend

 •Reukarm, waterafstotend, blokvast

 •Ook verkrijgbaar met de innovatieve  Cool Colours by RELIUS   

 Technologie voor een optimale, langdurige bescherming

 •Verkrijgbaar in vele kleuren via RELIUS Living Colours 2.0

 •Verpakking: 0,75 l, 2,5 l, 5 l

Langegolflicht dringt door de kleurloze 
nanopigmenten (transmissie) en reflecteert de 
kleuren en structuur van het hout naar de ogen 
(remissie).

De onzichtbare UV-stralen met korte golven van
het zonlicht worden door de kleurloze 
nanopigmenten verdeeld, zodat het hout 
beschermd wordt tegen degradatie.

Beitseffect en transparantie

UV-adsorptie en verdeling

Transmissie Remissie

UV-filterfunctie

RELIUS HYDRO-UV FLÄCHENLASUR - optimale UV-be-
scherming door nanometaaloxiden, zelfs in kleurloos!
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EigEnschappEn hYDRO-UV iMpRÄgniERLasUR hYDRO-UV FLÄchEnLasUR

Soorten beits Impregneerbeits Medium build
transparante beits

Niet maatvaste houten delen         

Semi maatvaste houten delen       

Maatvaste houten delen     

Nanotechnologie     

Toepassing binnen en buiten binnen en buiten

Duurzaamheid     

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

Glans (DIN EN 927-1) halfmat halfglanzend

Bescherming (DIN EN 927-1) middelmatig hoog

Consistentie licht thixotroop thixotroop

Cool Colours by RELIUS         

Kleuren         

Verpakking       

     uitstekend          zeer goed                      goed

het duo met succes.

RELIUS Farbenwerke GmbH · Heimertinger Str. 10 · 87700 Memmingen / Germany · T: +49 (0) 8331 103-0 · F: +49 (0) 8331 103-277 · www.relius.de

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


