Tips & Adviezen
Onderhoud van uw aankoop
Verduurzamen van uw aankoop
U wilt natuurlijk zo lang mogelijk genieten van uw aankoop. Dit kan door het goed te onderhouden.
Hout is een natuurlijk product en kan door UV-straling, regen en andere invloeden beïnvloedt worden.
Ook kan hout krimpen en uitzetten, dit kunt u voorkomen door een beschermingslaag aan te brengen.
Speciale houtverf of transparante beits hebben de benodigde eigenschappen zoals vochtregulerend,
ademend, elastisch en waterbestendigheid. Beits is er zowel in een dekkende als transparante versie.
Een dekkende afwerking bedekt ook de houtnerf, bij ruw hout blijft het relatief zichtbaar.Hoe
dekkende de beits, des te beter de bescherming tegen UV-straling.
Renovatie/onderhoud
Een onderhoudsbeurt is noodzakelijk zodra de verf of beits gaat verweren. In het geval van licht
verweerd hout is het niet nodig een compleet nieuwe grondlaag aan te brengen. Verf de oppervlakte
één- of tweemaal met een beits of houtverf.
Mocht de beits of verf er bijna geheel af zijn, schuur dan de planken goed op, breng opnieuw
grondverf aan en breng dan één of twee lagen beits of houtverf.
Weerbestendigheid
Om uw aankoop te beschermen tegen het weer kan u het volledig waterdicht maken door het
aanbrengen van siliconenspray in de hoeken. Tevens helpt het ook om regelmatig te ventileren door
de ramen en deuren te openen.
Dakconstructie
Alle blokhutten en tuinhuizen zijn voorzien van een goede dakconstructie. Om deze constructie sterk
en veilig te houden dient u het dak vrij van sneeuw en bladeren te houden.
Hout is een product uit de natuur en kan er door de jaren heen anders uit gaan zien. Dit heeft niets
met de kwaliteit te maken, maar het hoort gewoon bij het hout.
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Enkele houteigenschappen op een rijtje…
Harsdruppels
Tijdens de verwerking en opslag van tuinhout "werkt" het hout. Bij naaldhout zorgt dit voor het lekken
van harsdruppels; dit is een normaal verschijnsel. U kunt de druppels voorzichtig wegschrapen of met
terpentine verwijderen.
Scheurtjes
Door verschillen in dichtheid van hout, gaat het krimpen en zwellen nooit helemaal gelijkmatig.
Zodoende kunnen er zichtbare scheurtjes ontstaan. De constructieve eigenschappen van het hout
worden hierdoor niet beïnvloed.
Schimmel en blauwaanslag
Vooral in warme perioden kan aan de oppervlakte van het hout blauwaanslag voorkomen. Deze
schimmels hebben geen invloed op de sterkte van het hout en de schimmels kunnen ook gewoon
worden afgespoeld. Doet u niets, dan verdwijnen de plekken vanzelf door weersinvloeden.
Kleuronderscheid
Elke boom is anders en de vorm, tint en afmeting is eigenlijk nooit identiek. Kleurverschillen zijn
daarom logisch en ook tijdens de verwerking (bijvoorbeeld impregneren) kunnen kleurverschillen
ontstaan. Na verloop van tijd verdwijnen deze echter door de werking van zonlicht.
Zoutvorming op geïmpregneerd hout
Hout dat onder vacuümdruk is geïmpregneerd bevat impregneerzouten. Deze voorkomen dat het hout
wordt aangetast door schimmels en insecten. Soms ziet u ook groene of witte vlekken; dit is hars dat
door de zouten is gekleurd en ook hiervoor geldt dat het geen invloed heeft op de duurzaamheid van
het hout.
Houtverduurzaming
Zonder behandeling is vuren- en grenenhout onbeschermd tegen verweer door insecten en rot.
Impregneren door dompelen, sprayen of verven biedt geen afdoende bescherming. Producten van
onze leveranciers zijn daarom onder vacuümdruk geïmpregneerd, waarbij de zouten onder hoge druk
in het hout worden geperst. Dit wordt een paar keer herhaald met chroomvrij impregneermiddel,
zodat uw hout voor langdurig beschermd is
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