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VOORGELAKT ZWART

Verwerkings- en onderhoudsvoorschriften

Voor het correct verwerken van zwart gelakt Zweeds rabat dient men de ondergenoemde richtlijnen, 
aanbevolen door Remmers, in acht te nemen. 

Douglas

12/26 x 195 mm 

Zweeds rabat

Induline GW-310 (Remmers)

2

Voordelen van VOORGELAKT HOUT 
MET REMMERS INDULINE GW-310 :

• kant-en klaar product

• gecontroleerd productieproces

• beschermt het hout tegen vocht en 

blauwzwam

• bescherming van de filmlaag tegen 

schimmel en algen

• bladdert niet af

• watergedragen: geen geur en reiniging 

van het gereedschap met water 

Houtsoort

Afmetingen

Profiel 

Product

Aantal lagen

Gevelbekleding

1. MONTAGE

TOEPASSINGEN

KENMERKEN

Voor de montage verwijzen we naar de richtlijnen:
• voor België: de Technische Voorlichting 243 ‘Gevelbekledingen uit hout en Plaatmaterialen  

op basis van hout – WTCB 12/2011’
• voor Nederland: Houtwijzer Bouwen – Gevelbekleding van massief hout – Centrum Hout 01/2018
• voor Frankrijk
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Bovenbestaande aanbevelingen zijn slechts richtlijnen en het is 
mogelijk dat, afhankelijk van de situatie ter plaatse, er verschillen 
kunnen optreden. 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.

Geen enkel bouwmateriaal is onderhoudsvrij, alles staat bij buitenexpositie 24 uur per etmaal bloot aan  
allerlei invloeden. Wil men het hout duurzaam, effectief en onderhoudsvriendelijk beschermen, dan is Rem-
mers Induline GW-310 het uitgelezen product: het is eenvoudig aan te brengen en het is onderhoudsvrien-
delijk. Bovendien kan Remmers Induline GW-310 bogen op een jarenlange praktijkervaring.
 
Ontdoe het behandelde hout van vuil en stof en breng vervolgens met een goede kwast 1 nieuwe laag 
Remmers Induline GS-310 aan. Uw hout is weer beschermd voor jaren.

2. ONDERHOUD VAN HOUT BEHANDELD MET INDULINE GW-310

Aanbevelings/onderhoudsschema voor Remmers Induline GW-310

1e keer Remmers Induline GW-310 wordt door ons aangebracht volgens voorschrift

2e jaar In principe geen onderhoud

3e jaar
Het werk controleren en waar nodig sterk verweerde plaatsen, bijv. liggende delen zuid-west 
bijwerken

4e jaar Het werk controleren en eventueel sterk verweerde delen bijwerken

5e jaar Houtwerk schoon, stofvrij maken en het geheel herbehandelen met Remmers Induline GW-310

6e jaar Zie het totale bovenstaande schema

Onderhoud van hout, buiten behandeld met Remmers Induline GW-310
Het behandelde hout dient regelmatig gecontroleerd te worden. Niet alle delen staan qua expositie bloot aan 
dezelfde invloeden. Dit hangt af van:  - de noord-zuidoriëntatie
     - de positie van het hout: liggende delen of staande delen?
Het is dus mogelijk dat liggende delen sneller verweren dan staande delen en dus ook eerder onderhoud 
behoeven.

Met schoonmaken wordt bedoeld: het verwijderen van losse delen, stof, vervuiling, enz., door middel van 
stoffer, borstel en schuren met fijn schuurpapier. Dit geldt alleen voor plaatsen waar het hout sterker ver-
weerd is. Verwerking met een goede kwast.

Opmerking: bovenstaande aanbeveling zijn slechts richtlijnen en het is mogelijk dat, afhankelijk van de 
situatie ter plaatse, er verschillen kunnen optreden.
Het veiligheidsblad kunt u bij ons opvragen via onze internet website: www.remmers.be
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