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VERZORGING, SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD
De volgende stappen moeten gevolgd worden om zeker te zijn van jaren van excellente prestaties.
Stap 1: Schoonmaak
Was de buitenkant van het geschilderde gebouw of huis tijdens de heetste en droogste (lage
luchtvochtigheid) periode van de zomer. Dit zorgt voor een snelle droging, en voorkomt meeldauw- en
schimmelgroei. Het schoonmaken moet 1 à 2 keer per jaar gebeuren. Het wassen moet gebeuren met een
zachte spons, doek, of borstel-aanzetstuk dat gebruikt wordt voor het wassen van auto’s, en met een
oplossing van een mild, niet-schurend schoonmaakmiddel en water. Gebruiken zoals het label van het
schoonmaakmiddel aangeeft. Zorg dat de zeep niet opdroogt vóór het afspoelen. Spoel de buitenkant
af met een sproeikop, gekoppeld aan een tuinslang, waarbij van onder naar boven wordt gewerkt om
bevlekking te voorkomen. Gebruik geen hogedrukspuit of ander apparaat dat op hoge druk werkt. Het
gebruiken van deze apparaten zal de GARANTIE DOEN VERLOPEN.
Stap 2: Meeldauw
Verwijder meeldauw (schimmel) door de oppervlakte te wassen met een oplossing van één deel bleek, en
3 delen water. Bespuit de plekken die behandeld moeten worden met een gevulde tuinsproeier, gekoppeld
aan een tuinslang. Aantekening: Test de aangetaste plekken op meeldauw door een paar druppels
huishoud-bleek op de plek aan te brengen. Als de aangetaste plek wegbleekt dan is het waarschijnlijk
meeldauw. Als het niet wegbleekt is het waarschijnlijk vuil.
Aantekeningen: Verfsystemen voor buitentoepassingen zijn typisch zacht en flexibel om zwel en krimp
van temperatuurvariaties op te kunnen vangen. Hard schrobben met incorrecte borstels en schurend
schoonmaakmiddel kan de coating beschadigen. Lees de waarschuwingen op de labels van de
schoonmaakmiddelen grondig, en wees er zeker van dat het schoonmaakmiddel geschikt is voor het vuil of
de aantasting.
Stap 3: Natuurlijke eigenschappen van hout
Fraser gevelbekleding is gemaakt van massief hout waarbij de natuurlijke imperfecties de gewenste
uitstraling geven. Deze natuurlijke eigenschappen zijn inherent aan het product en kunnen variëren
afhangende van structuur en de omgeving. Deze kleine defecten zullen de capaciteit van de gevel om uw
huis te beschermen niet beïnvloeden. Ook al vallen deze kleine defecten niet onder de Fraser gevelbekleding
garantie, het is verstandig om uw gevel regelmatig te inspecteren en om de onderhoudsaanbevelingen op
te volgen zoals hieronder uitgelegd.
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1. Vuil
Vuil en vervuilingen in de lucht zijn in de meeste omgevingen van nature aanwezig. Deze vervuilingen
kunnen zich vestigen op gevels en gevelbekleding en kunnen zichtbare vlekjes op de verf creëren.
2. Schimmel en meeldauw
Sporen van schimmels in de lucht kunnen zich vestigen op gevels of shingles, zich hechten, en gaan groeien
en uitbreiden, zolang zij toegang hebben tot vocht en een voedingsbron. Ook al is dit een natuurlijke proces,
deze sporen moeten verwijderd worden om de garantie op uw verf te behouden.
3. Blootlegging van het hout
Ondanks de duurzaamheid van fabrieksmatige verfbehandeling, kan het voorkomen dat het hout onder de
coating bloot komt te liggen door afbreuk, een deuk, een kras of een andere vorm van misbruik. Wanneer de
verf beschadigd is geraakt bestaat de mogelijkheid dat vocht in het hout van de gevel kan trekken en voor
falen van de verf zorgt. Blootliggend hout moet daarom opnieuw geverfd worden met de meegeleverde
verf. Deze verf moet enkel op de aangetaste plekken worden aangebracht; Let op; er kunnen kleine
zichtbare kleur- of glansverschillen zijn. Als u niet meer in het bezit bent van deze verf, neemt u dan contact
op met Dekker Hout BV of de dealer waar u het product gekocht heeft.
**zorg ervoor dat de originele beits niet bevroren is geweest vóór het aanstippen.
4. Vervaging
Fraser gevelbekleding garandeert het verfsysteem tegen barsten, afbladderen en blaasvorming als gevolg
van normale weersomstandigheden voor een periode van 18 jaar. Vervaging gebeurt tijdens de levensduur
van elk gebeitst product voor buitentoepassingen en valt daarom niet onder de garantie. Felle kleuren
zoals rood en geel zullen vele malen sneller vervagen dan minder felle kleuren. Wanneer uw gevel zijn
pigmentatie verloren is tot op het punt van verkleuring, dan moet er een verse coating worden aangebracht.
5. Kleine defecten
Wanneer u een massief houten product koopt, moet u er van op de hoogte zijn dat er een klein percentage
van de delen één of meer van de volgende natuurlijke defecten kan hebben:
• Vervormd of loskomend hart: dit kan gemakkelijk gerepareerd worden door de gerezen plekken met een
beitel weg te snijden, en de blootgelegde plekken opnieuw te beitsen.
• Knoest krimp: de knoest moet worden vastgezet en opnieuw worden gebeitst. Hoewel deze en andere
kleine defecten gering voorkomen, kunnen ze toch voorkomen.
Hout is een natuurlijk product. Wij geven geen garantie voor deze en andere kleine natuurlijke gebreken.
6. Bloeden van inhoudsstoffen
Fraser tracht de hoeveelheid hars in de producten tot een absoluut minimum te beperken. Het kan echter
gebeuren dat er sap- of harsuittreding plaatsvindt in de warmere zomermaanden. Hars zal de verf niet
aantasten en kan verwijderd worden zodra het gedroogd is, met een zachte borstel en wat zeepwater. Het
bloeden van inhoudsstoffen is een natuurlijk proces en valt niet onder de garantie.
7. Het bloeden van tannine
Tannine is een natuurlijk voorkomende olie dat in veel houtproducten voorkomt. Na hevige regen en zon kan
het naar het oppervlak migreren. Tannine kan het oppervlakte niet aantasten en zal na 6-8 weken weer weg
zijn door verwering. Het bloeden van tannine is een natuurlijk proces en valt niet onder de garantie.
HET PRODUCT MOET OPNIEUW GEVERFD WORDEN WANNEER HET TEKENEN VAN NATUURLIJKE
SLIJTAGE VERTOONT OM DE GARANTIE TE BEHOUDEN.
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