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Voor de correct e verwerking, opslag en onderhoud van Vuren C Zweeds rabat zwart dient
men de hier onder beschreven richt lijnen in acht t e nemen.
1. VENTILATIE

5. OPSLAG / TRANSPORT

Zorg alvorens montage voor voldoende ventilatie. de
ventilatie- ruimte achter het hout moet minimaal 28mm
zijn. Houdt aan zowel boven- als onderzijde tenminste
25mm open t.b.v. ventilatie/ verticale lucht circulatie.

Opslag dient te geschieden in een droge, stof-vrije
ruimte. Voorkom blootstelling aan direct zonlicht en
sluit de kans op vocht ontwikkeling in de pakken hout
uit; zorg hierbij uiteraard wel voor voldoende ventilatie.
Deze richtlijnen dienen ook op de bouwplaats
gewaarborgd te worden; zorg hierbij dat het hout
binnen afzienbare tijd verwerkt wordt.

2. REGELW ERK
Minimale afmeting van regelwerk: 28x45.
Afstand tussen de regels dient tussen 40cm en 60cm
hart-op-hart te zijn. Hanteer op zon/zuidzijden van
gevels te allen tijde maximaal 40cm.

Het hout is tussenlaags voorzien van plastic folie ter
voorkoming van het aan elkaar kleven van de delen. Bij
overstapelen dient dit plastic dan ook tussenlaags
aangebracht te worden.
Uitsluitend liggend vervoeren/opslaan.

3. BEVESTIGINGS M ATERIAAL
Doordat het hout zwart behandeld is, absorbeert het
meer warmte en heeft het daarmee een grotere
werking t.o.v. enkel geimpregneerd- dan wel licht
gekleurd hout.
Gebruik daarom (bol/lenskop) schroeven/ring- nagels
van tenminste 2 keer zo lang als de dikte van het te
bevestigen deel (hanteer bij gebruik van nagels 2.5 keer
de dikte).
Tip: Gebruik zwart bevestigings- materiaal voor een
perfect eindresultaat!
4. M ONTAGE
Bevestig het Zweeds rabat per steunpunt met één
schroef/ringnagel 30mm uit de onderzijde, zie
afbeelding hiernaast. Op de kopse kant 50mm uit de
kant aanhouden om kans op kopscheuren te
minimaliseren.
I.v.m. krimp en uitzet: 2-3mm speelruimte tussen de
delen aanhouden.
Monteer altijd vanaf 20cm boven het maaiveld.

6. ONDERHOUD
Wij adviseren jaarlijks klein onderhoud te plegen en
voor een optimale levensduur, om de 5 jaar de gevel 2x
in zijn geheel te behandelen.
Om gezaagde- kopse kanten en eventuele
beschadigingen / slijtageplekken na te behandelen, zijn
diverse geschikte middelen op de markt; Kies bij
voorkeur voor een zwarte verf/beits met matte
afwerking.
Voor meer informatie omtrent verwerking van gevelhout willen wij u
verwijzen naar de Houtwijzer "Gevelbekleding van massief hout" van
Centrum Hout (www.centrum-hout.nl)
Eventuele kosten van inspectie of herstel van schade, welke het gevolg
zijn van een onjuiste behandeling en niet opvolgen van de geldende
voorschriften, zullen worden verhaald op de veroorzaker. Het negeren
van de geldende voorschriften ten aanzien van verwerking,
opslag/transport en onderhoud maakt dat elke garantie en
aansprakelijkheid komt te vervallen. Waarborg de levensduur van het
hout en tref de maatregelen welke nodig zijn om de kwaliteit te
waarborgen.
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