
Reinigen van buitenschrijnwerk met niet-agressieve en niet-chemische producten
Controle van de kitten
Kleine beschadigingen bijwerken
Visuele controle - eventueel periodiek onderhoud vervroegen

De jaarlijkse inspectie van de afwerkingslaag kan aanduiden dat de periodieke 
onderhoudswerken vroeger moeten uitgevoerd worden. 

Buitenschrijnwerk voorzien van basisbehandeling en dubbelvoudige afwerkingslaag dient na de afwerking van het 
gebouw en ten laatste 6 maanden na de plaatsing grondig visueel gecontroleerd te worden op eventuele 
beschadidingen en die eventueel bijgewerkt dienen te worden

6-12 maanden
2-3 jaar
4-5 jaar

Afwerkingsproduct

De kleur van niet- en half- filmogene afwerkingen (beitsen en teansparante lakken) is een 
belangrijke factor in de duurzaamheid van de beschermlaag. Lichtere kleuren en zeker volledig 
transparante kleuren geven een beduidend minder lange bescherming. 

Half filmogene afwerkingen 
(transparante lakken)
Filmogene afwerkingen 
(dekkende lakken)

Bloodstelling
Indirect Normaal Extreem

vb : onder Afdak
Zonnekant of 

regenkant
1 jaar

10-12 jaar
12-15 jaar

6 maanden
4 - 5 jaar
5 - 8 jaar

Basisbehandeld en enkel gelakt buitenschrijnwerking : eerste behandeling
Buitenschrijnwerk geleverd in basisbehandeld (eerste behandeling) beschermt het hout maar zeer tijdelijk tegen de 
invloed van de weersomstandigheden en de ongunstige omstandigheden van een bouwwerf en dient daarom 
binnen de 4 weken na plaatsing voorzien worden van een tweede afwerkingslaag. Na de afwerking van het gebouw 
en ten laatste binnen de 3 maanden na het aanbrengen van de eerste afwerkingslaag dient de derde 
afwerkingslaag aangebracht te worden.

Periodiek onderhoud

Onderhoudsvoorschriften houten buitenschrijnwerk
Gelakt buitenschrijnwerk mag ten vroegste 6 weken na de plaatsing grondig gereinigd worden zodat de lak 
voldoende tijd heeft om uit te harden.

Buitenschrijnwerk voorzien van basisbehandeling en enkelvoudige afwerkingslaag dient na de afwerking van het 
gebouw en ten laatste binnen de 2 maanden voorzien te worden van de derde afwerkingslaag.

Jaarlijkse onderhoudswerken

Periodieke onderhoudswerken
Het periodiek onderhoud is afhankelijk van de gekozen onderhoudsproducten en van de positie 
van het buitenschrijnwerk. De afwerkingsproducten mogen niet solventgedragen zijn maar 
moeten watergedragen zijn. Onderstaande tabel is een richtinggevende indicator.

Niet filmogene afwerkingen 
(beitsen)


