Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij het monteren?
De belangrijkste regel is: het hout mag nat worden mits het maar weer volledig kan drogen. Capillairen dienen
(voor zover mogelijk) voorkomen te worden. Hout wordt blootgesteld aan weersinvloeden zoals regen, zon en wind.
Het hout kan spanning opbouwen die door de bevestiging opgevangen dient te worden.
Schroeven in RVS heeft de voorkeur. Spijkers hebben een lagere uittrekweerstand en zijn derhalve iets minder
geschikt. Bij het eventueel beschadigen van de verffilm door montage, dient deze zo spoedig mogelijk hersteld te
worden.
Hout is een natuurproduct dat zwelt en krimpt. De delen moeten de gelegenheid hebben dat te kunnen doen en
dus dienen deze vrij van elkaar bevestigd te worden.
Onderhoud van met Remmers Induline GW-310 behandeld hout
Geen enkel bouwmateriaal is onderhoudsvrij, alles staat bij buitenexpositie 24 uur per etmaal bloot aan allerlei
invloeden! Wil men dit hout duurzaam, effectief en onderhoudsvriendelijk beschermen, dan is Remmers Induline
GW-310 hiervoor het uitgelezen product.
Het is enerzijds eenvoudig aan te brengen, anderzijds is het onderhoudsvriendelijk en kan Remmers boven op een
jarenlange praktijkervaring. De reeds behandelde ondergrond met Remmers Induline GW-310 ontdoen van vuil en
stof en vervolgens 1 nieuwe laag aanbrengen en uw hout is weer beschermd voor jaren.
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 kan afhangen van meerdere factoren:
1.
Gaat het om een noord situatie, zuid-west situatie of anders?
2.
Zijn het liggende delen of staande delen? Het is best mogelijk dat liggende delen sneller verweren 		
dan staande delen en dus eerder onderhoud behoeven.
Aanbevolen onderhoudsschema
1e keer
Het aanbrengen van Remmers Induline GW-310 volgens voorschrift en eventueel het bestek.
2e jaar
In principe geen onderhoud.
3e + 4e jaar
Het werk controleren en waar nodig sterk verweerde plaatsen, bijv. liggende delen zuid-west bijwerken.
5e jaar
Houtwerk schoon en stofvrij maken en het geheel herbehandelen met Remmers Induline GW-310.
6e jaar
Zie het totale schema
Opmerkingen
Schoonmaken = het verwijderen van losse delen, stof, vervuiling d.m.v. een stoffer of borstel. Schuren dient steeds
met fijn schuurpapier te gebeuren. Dit geldt enkel voor die plaatsen waar het hout sterker verweerd is. Verwerking
met een goede kwast.
Bovenstaande aanbevelingen zijn slechts richtlijnen en het is mogelijk dat, afhankelijk van de situatie ter plaatse,
er verschillen kunnen optreden. Het veiligheidsblad is steeds op te vragen via onze website: www.remmers.be.
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Gebruiksaanwijzing
Het materiaal alleen goed oproeren, niet verdunnen. Tijdens verwerking het materiaal regelmatig roeren om kleurverschil te voorkomen.
1e laag
Het hout rondom behandelen d.m.v. kwasten, spuiten, gieten of dompelen.
2e laag
Aanbrengen nadat de voorgaande laag volledig is doorgedroogd.
Verbruik
Dit is sterk afhankelijk van de houtsoort en de ondergrond.
 Nieuw onbewerkt hout: 1 liter product voor ca. 3 tot 7 m²
 Glad hard hout: 1 liter product voor ca. 10 m²
Temperatuur
Het materiaal niet beneden 5°C verwerken. Rekening houden met de weersomstandigheden. Bij hoge luchtvochtigheid, mist of dreiging van regen het materiaal niet aanbrengen.
Droogtijd
De droogtijd is sterk afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid. Deze bedraagt ca. 4 uur bij 20°C en 65%
relatieve luchtvochtigheid.
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