
Verf van het Huis
Met de producten van Finess ben je 

zeker van de beste prijs- kwaliteitver-

houding. Een compleet pakket lakken 

en muurverven met uitstekende ver-

werkingseigenschappen voor een zeer 

aantrekkelijke prijs. Voor praktisch alle 

toepassingen, vind je bij Verf van het 

Huis advies en inspiratie!

Kijk voor meer informatie op www.finess.nl
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Tips van Finess 
voor de gebruiker

Welke roller bij dekkende beits?

Dekkende beits kun je het beste aanbrengen 

met een lakviltroller. Schuimrollers kunnen 

minder verf opnemen en daardoor breng je 

eigenlijk te weinig verf op. Hierdoor zijn 

schuimrollers minder geschikt.

Welke kwast/borstel bij transparante beits?

Transparante beitsen kun je het beste 

aanbrengen met een platte verniskwast/borstel. 

De aankleuring, verwerking en vloeiing is dan 

het beste.

Meerdere producten over elkaar gebruiken?

Blijf bij gebruik van meerdere producten over 

elkaar altijd binnen hetzelfde systeem. 

Gebruik daarom altijd 2 oplosmiddelhoudende 

producten of 2 producten op waterbasis.

Buitenbeitsen

Dekkende & Transparante beitsen 
Voor het duurzaam beschermen, onderhouden en mooi maken 

van houtwerk aan de buitenkant van het huis, levert Finess 

de juiste beits. Beschikbaar in talloze transparante en 

dekkende kleuren.



Dekkende buitenbeitsen 
voor kozijnen, deuren en gevelbetimmering

Transparante buitenbeitsen 
voor kozijnen, deuren en gevelbetimmering

Geringe kleurafwijkingen voorbehouden. Het eindresultaat is afhankelijk van de ondergrond en de lichtval.
De uiteindelijke kleur wordt bepaald door de gekozen kleur, de kleur van het hout en het aantal aangebrachte lagen. 
Hoe meer lagen, hoe donkerder de uiteindelijke kleur.

P P P P UV beschermend
P P P p impregnerend
P p p p vochtregulerend

≠ UV-bestendig
≠ Vochtregulerend
≠ Waterafstotend
≠ Terpentine/White-spirit verdunbaar
≠ Voor buiten

Turf bruin
2531

Jacht groen
2553

Zaans groen
2555

Engels rood
2561

Gelders blauw
2563

Normandisch bruin
2565

Rijtuigen groen
2571

Hindeloopen blauw
2583

Crème wit (RAL 9001)
2588

Wit (RAL 9010)
2590

Parel wit (RAL 1013)
2592

Antraciet grijs (RAL 7016)
2594

Diep zwart
2596

Verkrijgbaar in:

      Beits UV transparant Glans                    Beits UV transparant Zijdeglans                    Houtbescherming UV transparant

≠ UV-bestendig
≠ Vochtregulerend
≠ Waterafstotend
≠ Terpentine/White-spirit verdunbaar
≠ Voor buiten

P P P P UV beschermend
P P P p impregnerend
P p p p vochtregulerend

Beits UV dekkend = 2-in-1 product en geschikt als:
1. Grondlaag voor nieuw en of kaal hout
2. Tussen- en eindlaag op bestaande verflagen

Beits UV dekkend
Glanzende, duurzame, UV-bestendige beits die bescherming biedt tegen alle weersinvloeden. 
Zeer geschikt voor deuren, kozijnen en gevelbetimmeringen. Dringt goed in het hout en hecht uitstekend. 
De verf is gemakkelijk aan te brengen met de kwast of roller en vloeit mooi dicht.

P P P P UV beschermend
P P p p impregnerend
P p p p vochtregulerend

≠ Krasvast
≠ Vochtregulerend
≠ Duurzaam
≠ Voor buiten

Waterbasis

Houtbescherming UV transparant
Transparante zijdeglanzende beits. Zeer geschikt voor de afwerking van hout zoals ramen, deuren, daklijsten en 
gevelbetimmeringen. Dringt goed in het hout en hecht uitstekend. Goed bestand tegen weersinvloeden.

Beits UV transparant Glans en Zijdeglans
Duurzame, UV-bestendige beits die bescherming biedt tegen alle weersinvloeden. Zeer geschikt voor deuren, kozijnen 
en gevelbetimmeringen. Dringt goed in het hout en hecht uitstekend.

Kleurloos
2530

Licht eiken
2550

Teak
2552

Donker eiken
2558

Noten
2562

Ebben
2564

Mahonie
2554

Grenen
2556


