DISCLAIMER

FIX BROWN NATUURLIJK VERDUURZAAMD HOUT
Voordelen van FIX BROWN:

en kunt u zelf met een kwast aanbrengen. Om de planken

- Natuurlijke bruine kleurstelling door onze premium

zo lang mogelijk mooi te houden, is een periodieke schoon-

vacuüm- en drukmethode

maaksessie gewenst.

- Aanzienlijke CO2-reductie door de goede mogelijkheden
om natuurlijk te fixeren
- Overal toepasbaar door de uitgebalanceerde
samenstelling en toevoeging van natuurlijke stoffen

Aandachtspunten
Door het toepassen van de vacuüm- en drukmethode is het
verstandig dat u rekening houdt met kopscheurtjes in de

- Vertraagt het proces van vergrijzen

geveldelen. Bovendien is het van belang dat u de gewenste

- Onderhoudsarm en veilig toe te passen

lengte iets langer bestelt. Is de gewenste maat bijvoorbeeld

- Universeel overschilderbaar en waterafstotend

270 cm? Bestel dan 300 cm. Houd ook rekening met een

- KOMO gecertificeerd

uitval van circa 5 à 10%. Hout is en blijft een natuurproduct.

- Voldoet aan de strengste Europese milieueisen
Laat hout leven
Natuurproduct

DumoWood en NaturalCladding met FIX BROWN sluiten

NaturalCladding en DumoWood natuurlijk verduurzaamd

naadloos aan op de gedachte van duurzaam bouwen.

met FIX BROWN houdt de kleur voor een bepaalde periode

De gebruikte houtsoorten komen uit duurzaam beheerde

vast. Hier kunnen echter geen harde garanties aan worden

bossen. FIX BROWN produceren wij veilig- en milieu

verleend. In de loop van de tijd en door de verschillende

verantwoord onder KOMO-keur. Hierbij komen geen

weersinvloeden zullen de geveldelen lichter kleuren en

afvalstoffen of bijproducten vrij. InterFaca laat hout leven.

uiteindelijk natuurlijk vergrijzen.
Nazorg
Door het natuurlijk verweren van de producten kunnen
zwarte schimmels op het oppervlak komen. Dit is een
gevolg van het uittreden van de reststoffen uit het thermisch
gemodificeerde hout. Deze schimmels zijn eenvoudig

INTERFACA

schoon te maken met een zachte borstel, warm water en
‘Finncleaner Huoltopesu’ schoonmaakmiddel. Wilt u de
geveldelen bijwerken? FIX BROWN is verkrijgbaar in literblik
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