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Richtlijnen bij het beitsen en oliën van eik 
 

1. Schuren 

U schuurt best het hout met korrel P80 en nadien met korrel P120 zodat U een mooi egaal 

oppervlak bekomt. Het schuren met P120 moet de laatste handeling zijn zodat het hout nog 

goed de beits of olie opneemt. 

 

2. Beitsen 

Roer de beits zeer goed op zodat de uitgezakte pigmenten opnieuw goed verdeeld worden in 

het product. Breng de beits aan op het houten deel met een spons. Doe één houten deel per 

keer en wrijf daarna het overtollige weg met een niet pluizende katoenen doek. Laat hierna de 

houten delen minstens 12uur drogen. 

 

3. Sleiven 

Verifieer of het hout niet te zwaar opgeruwd is en dat de beits goed droog is. Er mag enkel 

gesleived worden als de beits helemaal droog is. Meestal ruwt de beits op en dus moet er met 

Scotch Brite rood van 3M tussengesleived worden. Bij het tussensleiven ervoor zorgen dat er 

mooi egaal gesleived wordt zodat het oppervlak mooi egaal blijft. Het sleiven gebeurd zoals 

het manueel schuren van een houten deel, maar dan met Scotch Brite. 

 

4. Kleuroliën 

Na het sleiven kan de kleurolie aangebracht worden. Hier moet opnieuw de kleurolie goed 

opgeroerd worden. De kleurolie kan aangebracht worden met een spons. Men kleurt ook best 

één deel per keer en wrijft dan de overtollige olie af met een niet pluizende katoenen doek. Na 

het kleuroliën van de delen laat je deze best 12u drogen. 

 

5. Hardwaxoliën 

Controleer of de kleurolie goed droog is. Enkel als de kleurolie perfect droog is mag de 

hardwaxolie geplaatst worden. Roer de hardwaxolie goed op voordat U deze aanbrengt. Breng 

de hardwaxolie gelijkmatig aan en wrijf het overtollige opnieuw af met een niet pluizende 

katoenen doek. Laat de delen opnieuw minimum 12uur drogen. 

 

6. Aandachtspunten: 

-Voordat u het hele houten deel behandeld, probeert u best eerst even een klein stukje die niet 

gezien is. Oordeel hierop of het kleur oké is voor u en doe dan pas het hele stuk. 

-Zorg altijd dat de houten delen kunnen drogen in een verwarmde, droge ruimte. Hierdoor 

zullen de delen sneller en beter drogen. 

 


