DISCLAIMER

HOUT IS EEN NATUURPRODUCT
- Knoesten, hars en scheurtjes zijn kenmerken van hout
- Houtsoort, detaillering en het weer beïnvloeden de verwering
- Afwerking en onderhoud bepalen de uitstraling

Uniek karakter
Hout is een natuurproduct met een warme en authentieke

Met de juiste afwerking en periodiek onderhoud blijft de

uitstraling. Knoesten, hars en scheurtjes horen bij de

unieke geveluitstraling het langst behouden. Het advies is

kenmerken van hout en maken elk deel uniek. Door de zon,

om de gevel jaarlijks te inspecteren.

wind en regen gaat hout er anders uitzien. De snelheid en
mate van verwering verschillen per situatie en zijn afhankelijk

Aandachtspunt hoeveelheid

van de houtsoort, het model, de montage en weersinvloeden.

Door het toepassen van thermische modificatie is het

Daarnaast spelen de gekozen afwerking en het onderhoud

verstandig dat u rekening houdt met kopscheurtjes

een grote rol.

in de geveldelen. Bovendien is het van belang dat u de
gewenste lengte iets langer bestelt. Is de gewenste maat

Semi-transparant of dekkend afwerksysteem

bijvoorbeeld 270 cm? Bestel dan 300 cm. Houd ook

Onbehandeld hout vergrijst altijd. Het proces kan jaren

rekening met een uitval van circa 5 à 10%.

duren en gaat veelal samen met de vorming van vlekken,
(zwarte) schimmels en strepen op het houtoppervlak.

Hout is en blijft een natuurproduct.

Dit kan deels worden voorkomen door het hout af te werken
met een semi-transparant of een dekkend afwerksysteem.
Bij semi-transparante systemen blijft de structuur van het
onderliggende hout zichtbaar, terwijl het hout toch een kleur
krijgt. Iedere behandeling heeft onderhoud nodig.
Afwerking en onderhoud

INTERFACA

Transparante systemen hebben een hogere onderhouds
frequentie dan dekkende systemen. Bij dekkende kleuren
beperkt het periodieke onderhoud zich meestal tot het
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bijwerken van beschadigingen en verwijderen van vuil
aanhechting en/of algengroei. Transparante systemen
moeten periodiek opnieuw worden aangebracht.
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