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1. Controleer het afgeleverde materiaal.
 Wanneer je twijfelt over de juistheid of de kwaliteit van de 
 geleverde goederen, breng dan vóór de montage InterFaca 
 hiervan op de hoogte.

2. Kies zorgvuldig de opslagplek uit:
 - Het liefst een schaduwplek. Stel de delen niet bloot aan  
  zonlicht.
 - Houd minimaal 5 cm afstand van de grond.
 - Leg het hout op een vlakke ondergrond.
 - Zorg voor een droge omgeving.
 - Is het vochtig weer? Dek de bovenkant dan goed af! 
 - Alle kanten van het hout moeten goed beschermd zijn.

3. Let op de afmetingen van het regelwerk:
 - Gebruik altijd verduurzaamd achterhout van minimaal 
  21 mm dik en 45/68 mm breed.
 - Plaats het op 50 cm hart op hart.
 - Zorg voor verticaal doorgaande ventilatie achter de delen
 - Gebruik bij een open gevel zwart gecoate achterregels  
  voor de mooiste uitstraling.

4. Pas altijd dubbel regelwerk toe bij verticale montage:
 - Plaats eerst verticaal om de 50 cm regels en bevestig daar 
  horizontaal de regels op.
 - De afgeschuinde kant van de regel komt aflopend naar  
  de spouw, niet aflopend tegen de gevelbekleding.

5. Kom boven het maaiveld uit:
 - Opspattend water kan schimmel en houtrot veroorzaken,  
  begin minimaal 20 cm boven het maaiveld.
 - Leg grind of een rij tegels rondom je woning om nattig- 
  heid te voorkomen.

VERWERKINGSADVIEZEN

InterFaca geeft op het grootste deel van haar producten 15 jaar garantie. 
Die geldt alleen als het werk op de juiste manier is gemonteerd. Alles 
valt of staat met de voorbereiding, bevestiging en nazorg van het hout. 
Voorkom verrassingen en lees dit document goed door voordat je met 
de montage start. 

VOORBEREIDING
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Dampdoorlatende folie

Doorgaande ventilatie
minimaal 20 mm

Maaiveld 200 mm

Isolatie

1. Let goed op de ventilatie:
 - Houd achter de gevelbekleding een doorgaande 
  ventilatieruimte aan van minimaal 20 mm diepte.
 - De ventilatieopening aan de boven- en onderzijde van   
  de gevel zijn minimaal 20 mm diep.
 - Onderbreek of vernauw de ventilatie op geen enkele   
  manier.
 - Gebruik dubbele regels bij verticale gevelbekleding 
 - Ventilatielatten zijn niet toegestaan.
 - De achterconstructie is dusdanig ontworpen dat vocht 
  kan weg trekken achter de gevel. 

2. Laat ruimte tussen de delen:
 - Hout is een natuurproduct en kan gaan ‘werken’. 
  Houd daarom een voeg aan van minimaal 5 mm
 - Laat minimaal 10 mm ruimte tussen de delen en 
  de kozijnen of hoekprofielen.
 - Dit is ook handig wanneer je later de gevel wilt 
  overschilderen.

3. Behandel de kopse kanten van de planken:
 - Ga je de planken verticaal monteren? Schuin dan de 
  kant richting het maaiveld af naar ongeveer 22 graden.  
  Op die manier kan de verf beter hechten en regendruppels  
  glijden van de plank af.
 - Behandel de zaagsneden met minimaal twee lagen 
  retoucheerverf zodat vocht niet in het hout kan trekken.
 - Deze acties zijn een vereiste voor de garantie!

VERWERKINGSADVIEZEN

MONTAGE

Minimaal 200 mm
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4. Kies de juiste manier van bevestigen
 Er zijn verschillende opties:
 - Geringde rvs nagels, bol of platkop, blank of in kleur
  Deze nagels moeten 2,5 x de dikte hebben van de 
  gevelbekleding. Voorbeeldje: is de plank 21 mm dik? 
  Gebruik dan nagels van 50 mm.
 - Schroeven met rvs kwaliteit
  Deze schroeven moeten minimaal 2 x de dikte hebben  
  van de gevelbekleding.
 - Verticale en horizontale verwerking
  Bevestig de nagels 1/3 vanaf de onderzijde van de 
  planken. Gebruik 2 nagels bij een breder deel dan 
  150 mm: op 1/4 van de bovenkant en 1/3 van de onderkant.
 - Open gevel
  Gebruik 2 nagels vanaf 100 mm. Smaller dan 100 mm?  
  Bevestig dan 1 nagel in het midden van de plank.

  Let op! Schiet de nagel nooit door de toplaag. Hij moet 
  erop liggen. Stel de tacker in op 2 à 3 mm uit de toplaag.  
  Tik de nagel met een kunststof hamer na zo dat hij mooi  
  op het oppervlak ligt.

  En nog twee aandachtspunten:
 - Bevestig belastende constructies zoals zonneschermen 
  en regengoten niet rechtstreeks aan de gevelbekleding.
 - Bij locaties nabij de kust kan het zijn dat een hogere 
  kwaliteit rvs nodig is, neem gerust contact met ons op!

5. Liever geen nagels in het zicht?
 - Kies dan voor ‘blinde vernageling’: schiet of niet de 
  nagel in de sponning. De lip van de volgende plank valt 
  hierover heen.
 - Specificaties voor de achterregels:
  - 21 of 28 x 68 mm (2 nieten per regel).
  - Hart op hart = 40 cm.
  - Gebruik rvs nieten van minimaal 50 mm.
  - Bevestig het speciale opzetstuk op de tacker. 
  - Schiet de niet in het gefreesd gleufje in het profiel.

VERWERKINGSADVIEZEN

MONTAGE (VERVOLG)
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1. Aandacht voor de hoeken
 - Door verschillende weersomstandigheden, zoals bijvoor- 
  beeld harde wind, zijn hoeken gevoeliger voor
  lekkage en kunnen planken losraken. Besteed daarom 
  voldoende aandacht aan de bevestiging bij de hoeken.
 - Er zijn zowel open- als gesloten hoek oplossingen
  (zie website).
 - Gebruik hoekprofielen met dezelfde kleur als de gevel-  
  bekleding.

2. Nabehandeling en final check
 - Behandel de kopse kanten met minimaal twee lagen
  retoucheerverf.
 - Reinig alle zaagsneden en beschadigingen die tijdens 
  het monteren zijn ontstaan en behandel ze met minimaal
  twee lagen retoucheerverf.

3. Wees lief voor je gevel
 - Maak geregeld de gevelbekleding schoon voor een 
  natuurlijke en spetterende uitstraling.
 - Gebruik bij eventuele beschadigingen de meegeleverde 
  retoucheerverf.

AFWERKING EN CONTROLE

VERWERKINGSADVIEZEN
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ONDERHOUDSADVIEZEN

1. Reiniging
 - Maak VäriWood schoon met een zeepoplossing en 
  een zachte borstel.
 - Spoel het vuil af met een tuinslang onder lage druk. 
 - Let op: gebruik geen hogedrukspuit. Hierdoor beschadigt  
  de verf.
 - Zorg ervoor dat hemelafvoeren afgericht staan, voorkom 
  opspattend water.
 - Gebruik je verfreinigingsmiddelen? Volg dan de gebruiks- 
  voorschriften. 

2. Schimmel en alg 
 Op vochtige, schaduwrijke plekken kunnen schimmel en 
 alg zich hechten aan het verfoppervlak. Voorkom zichtbare, 
 zwarte vlekken en reinig de sporen zoals hierboven staat 
 beschreven. Schade aan de gevelbekleding als gevolg van 
 schimmel en alg vallen buiten de garantie. 

3. Blootlegging van het hout
 - Is het onderliggende hout zichtbaar door een schilfer, 
  deuk of kras in de verf? Laat vocht niet in het hout trekken! 
 - Werk de beschadiging bij met retoucheerfverf van 
  InterFaca. 
 - Test vooraf de verf op een proefstuk om de kleur te 
  vergelijken met de gevelbekleding op het gebouw. 
 - Is er sprake van vorst? Kies dan een ander moment om 
  de verf bij te werken.
 - Breng het zorgvuldig aan met een penseel om glans- 
  verschil met de verfoppervlakte te vermijden.

4. Verkleuring
 De kleuren van VäriWood worden gemengd in een eigen 
 verflab. Op het hout zit de hoogste kwaliteit acrylaat  
 water gedragen verf met een verkleuring resistentie van  
 100%. Verkleuring van de originele gevelbekleding of  
 kleurverschillen veroorzaakt door weersomstandigheden,
 vallen niet onder de garantie.
 
5. Natuurlijke houteigenschappen 
 Iedere boom is anders qua structuur en densiteit. Tijdens 
 de fabricage worden natuurlijke houteigenschappen 
 zoveel mogelijk geminimaliseerd. Wanneer kwasten en 
 vezels zich laten zien op VäriWood, heeft dit geen invloed 
 op de kwaliteit van de gevelbekleding. Werk het hout bij 
 met retoucheerfverf conform punt 3. 

VÄRIWOOD  DEKKENDE KLEUREN

VäriWood is een houtproduct. Imperfecties aan de verf als gevolg van 
de natuurlijke werking van hout vallen niet onder de garantie. Controleer 
regelmatig je gevelbekleding en volg onderstaande onderhouds adviezen
om aan de garantievoorwaarden te voldoen. 
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GARANTIE
JAAR
15

InterFaca is niet aansprakelijk voor indirecte schade, financiële verliezen of andere uitgaven zoals tijdverlies, de kosten van werknemers, agenten of exploitanten,
winstderving en eventuele claims van derden tegen InterFaca. Eventuele geschillen worden opgelost in de Nederlandse rechtbank.

GARANTIEVOORWAARDEN

15 jaar garantie
- U heeft recht op 15 jaar garantie wanneer u zich aan- 
 toonbaar aan alle verwerkingsadviezen en garantie- 
 voorwaarden heeft gehouden. Na het ontdekken van  
 eventuele schade graag InterFaca onmiddellijk hier- 
 van op de hoogte brengen.
- Geldig in Nederland, Finland, Zweden, Noorwegen,  
 Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Moskou en  
 Sint-Petersburg.
- Geldig vanaf de aankoopdatum.

De garantie geldt niet voor verfschade als gevolg van: 
- Zichtbaarheid van noesten en natuurlijke gebreken  
 zijn standaard en dragen bij aan het rustieke karakter  
 van Väriwood of VäriWood delen. Denk bijvoorbeeld  
 aan: kleurverschillen, bloeden, schimmelen, lichte  
 scheurtjes en kwasten. Een scheurtje in het oppervlak  
 van het hout is geen gegronde reden voor garantie.
- Verkleuring is een resultaat van een doorlopende  
 bloot stelling van de verf aan verschillende weers- 
 omstandigheden en UV-stralen en is daarom geen  
 gegronde reden voor garantie.
- Ontwerp- en/of constructiefouten die nadelige gevolgen 
 hebben voor de verfoppervlakte.

- Condensatie van warmte of water(lekkage) of onjuist 
 afvoeren van regenwater.
- Verfproblemen door fouten bij vernageling of andere 
 verkeerde montagemethoden.
- Fouten m.b.t. onderhoud aan andere onderdelen van 
 de gevel (zoals kozijnen, zonneschermen etc.)
- Het verplaatsen en/of demonteren van het materiaal.
- Schade tijdens transport(handelingen).
- Verkeerd gebruik van de producten.
- Kleine beschadigingen of defecten dienen door de 
 eigenaar zelf gerepareerd te worden. 
- De garantie geldt uitsluitend voor toepassingen in  
 geventileerde gevels. Alle andere toepassingen hebben 
 invloed op onze garantietermijn en voorwaarden. U dient 
 ze vooraf af te stemmen en te bevestigen.

Compensatie 
Wanneer de gevelbekleding niet voldoet aan de normen 
zal, naar keuze InterFaca, voor de aangetaste bekleding 
kosteloos vervangende delen geleverd en/of delen 
opnieuw geschilderd worden. Tevens worden de even-
tuele bijkomende schilder c.q. herstelkosten vergoed na 
goedkeuring InterFaca.
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INTERFACA

Van Reeuwijkstraat 48
7731 EH Ommen

T +31 85 023 95 44
info@interfaca.nl
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