Reinigings- en
onderhoudsvoorschriften
Woodritch gevelpanelen zijn voorzien van een primer en afgelakt met een hoogwaardige acrylaatlak. Het is van
groot belang onderhoud te plegen en de Woodritch panelen regelmatig grondig te reinigen en te behandelen met een
onderhoudsmilk, om de levensduur van de lak te kunnen garanderen. De onderhoudsfrequentie is afhankelijk van de
locatie van het project. Risicozones hebben een hogere en andere onderhoudsfrequentie (zie tabellen).
Reinigings- en onderhoudsproducten
Voor de reiniging en het onderhoud van Woodritch panelen dienen onderstaande producten te worden gebruikt:
PR16-Allesreiniger:
Een allesreiniger en vervanger voor ammoniak, biologisch afbreekbaar en laag schuimend.
•
•
•
•
•
•
•
•

Draag beschermende kleding en handschoenen.
De Woodritch gevelbekleding reinigen met de PR16-allesreiniger. Dosering afhankelijk van de mate van
vervuiling, minimaal 1:100.
Probeer de PR16-allesreiniger altijd eerst uit op een verdekte plaats.
Maak gebruik van een zachte borstel of spons. Gebruik geen schurende pads of andere hulpmiddelen.
Gebruik géén stoom- of hogedrukreiniger! Dit kan de laklaag op de panelen beschadigen.
Voer de reiniging niet uit in de volle zon of op al te warme dagen.
Maak de gevel met Woodritch panelen van onder naar boven schoon en spoel tussendoor regelmatig met
schoon water om streepvorming te voorkomen. Spoel de hele gevel na met water.
Denk zoals bij alle schoonmaakmiddelen aan het milieu en gebruik geen overdadige hoeveelheden.

Woodritch Correctielak:
Om gevolgschade aan het verfsysteem te voorkomen dienen kleine oppervlakkige beschadigingen of oneffenheden direct
met Woodritch correctielak in 2 lagen te worden bijgewerkt. Deze correctielak is een acrylaatlak.
•
•
•
•

Ondergrond reinigen en laten drogen.
Schuur de beschadiging licht op met Scotch Brite en verwijder stof.
Werk de beschadiging met de correctielak bij in de oorspronkelijke kleurstelling.
Herhaal de vorige handeling nogmaals na droging

* Door veroudering van de oorspronkelijke lak op de panelen, kan kleurverschil optreden met correctielak.
Het toepassen van PW16-Woodcaremilk brengt kleur en glansgraad weer dichter bij elkaar.

PW16-Woodcaremilk:
Haalt de kleur en glansgraad van de lak op, beperkt verschraling van de lak
en heeft een positieve invloed op de weerbestendigheid.
PW16-Woodcaremilk droogt transparant op.
•

•
•
•
•
•

Pas PW16-Woodcaremilk toe op de Woodritch panelen nadat
deze zijn gereinigd met PR16-allesreiniger en de panelen volledig
droog zijn.
De PW16-Woodcaremilk niet verdunnen.
Probeer toepasbaarheid op een onopvallend deel van het houten
oppervlak.
Breng PW16-Woodcaremilk aan in de lengterichting van de
panelen met een zachte vochtige, pluisvrij doek of een vochtige spons.
Vermijd toepassing in direct zonlicht.
Verwijder Woodcaremilk direct met water na morsen op
producten anders dan de geschilderde houten gevelpanelen.

VERPLICHTE ONDERHOUDSSCHEMA’S
Voor beide tabellen geldt dat middels een factuur moet worden aangetoond dat de panelen op de
voorgeschreven wijze werden gereinigd en onderhouden.
Het niet volgen van de onderhoudsschema(s) aan de Woodritch panelen leidt tot verval van garantie.

NORMALE ONDERHOUDSFREQUENTIE
In onderstaande tabel wordt weergegeven hoe vaak Woodritch panelen minimaal dienen te worden gereinigd
en onderhouden.
Jaar
Onderhoudsfrequentie per jaar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Type reiniging en onderhoud

A

A+B

A

A+B

A

A+B

A

A+B

A

C

RISICOZONES ONDERHOUDSFREQUENTIE
Voor panelen gemonteerd in risicozones met zware industrie, bosrijke gebieden of in een straal van 1 km van
de kust is minimaal jaarlijks een onderhoud volgens onderstaande tabel vereist.
Jaar
Onderhoudsfrequentie per jaar
Type reiniging en onderhoud

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A+B A+B A+B A+B A+B A+B A+B A+B A+B

10
C

A: De Woodritch panelen aan de zichtzijde reinigen met PR16-allesreiniger conform de gebruiksvoorschriften.
B: Kwaliteitscontrole, bedoeld om eventuele gevolgschade te beperken;
•
Bouwkundige gebreken aan het bouwdeel corrigeren met daarvoor geschikte hulpmiddelen en materialen.
• Kleine beschadigingen of gebreken aan het verfsysteem bijwerken tot in de oorspronkelijke laagdikte en
		
kleurstelling als bestaand. Dit “bijwerken” kan worden uitgevoerd met de Woodritch Correctielak
		
in dezelfde kleurstelling en glansgraad als bestaand. De werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat het geheel er
		
weer correct uitziet.
• Na het reinigen met PR16-Allesreiniger en corrigeren, alle zichtzijden een keer behandelen met 		
		 PW16-Woodcaremilk.
C. In het 10e jaar wordt geadviseerd, indien nodig, de panelen over te schilderen.
•
Ondeugdelijke verflagen verwijderen, het geheel reinigen met PR16-Allesreiniger en tussendoor regelmatig
		
naspoelen met water.
•
Na droging het oppervlak van de Woodritch panelen terdege opruwen met de daarvoor geschikte
		
schuurmiddelen zoals Scotch-Brite handpads met een medium grofheid. Eventuele bouwkundige
		
gebreken aan het bouwdeel corrigeren met daarvoor geschikte hulpmiddelen en materialen.
•
Kale delen bijwerken tot in de oorspronkelijke laagdikte met een geschikte primer, waarna het geheel aan
		
de zichtzijde eenmaal volledig over te schilderen met de primer en lak in de kleur als bestaand.
•
Het schilderwerk dient te worden uitgevoerd met primer en lak conform advies van een erkend 		
		
schildersbedrijf of verfleverancier.

Allesreiniger
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