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Douglas Zweeds rabat 
Gedroogd, verduurzaamd, zwart 

A4198023200 

- Midden Europees Douglas 
- Kamer gedroogd, watergedragen impregnering met Induline SW-900 of Cetol WP 567 BPD  

ter bescherming tegen rot en blauwschimmel en vervolgens teruggedroogd 

- 2x rondom geverfd met Timberstain Ebony RAL 9005 

- Duurzaamheidsklasse 2-3 

- Verwachte levensduur van 10-25 jaar 

 

Toepassingen 

- Bekleding voor schuren, bergingen en tuinhuisjes 
- Schuttingen  

 

Certificering 

Algemeen 
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Onderhoudsvoorschrift 

Verwerkingsvoorschrift 

- Minimale afmeting regelwerk 28x45mm met een hart op hart afstand van 40-60cm, op de zonzijde altijd 
40cm aanhouden 

- Gebruik roestvrijstalen schroeven(bol/lenskop) of nagels.  
o Minimale lengte schroeven: 2x de dikte van het rabatdeel  
o Minimale lengte nagel: 2.5x de dikte van het rabatdeel  

- Bevestigen per steunpunt met 2 schroeven of nagels 30mm uit de onderzijde en bovenzijde 
- Bevestiging op kopse kant 50mm uit de kant houden, bij kleinere afstand altijd voorboren i.v.m. kans op 

splijten 
- Monteer de delen niet koud op elkaar, houd minimaal 2-3mm ruimte 
- Gevelbekleding altijd 30cm van de grond af houden i.v.m. opspattend water en vuil 

 

- Elke 3-5 jaar een laag Timberstain aanbrengen om de verflaag in goede conditie te houden, aan de 
zonzijde elke 2 jaar 

- Controleer jaarlijks op gebreken en herstel waar nodig 
 

Onderstaand een onderhoudsschema voor Timberstain: 

- 1e jaar: Aanbrengen van Timberstain volgens bestek. 

- 2e jaar In principe geen onderhoud noodzakelijk. 

- 3e jaar: Het houtwerk controleren en eventueel gebreken bijwerken. 

- 4e jaar: Het houtwerk controleren en eventueel gebreken bijwerken. 

- 5e jaar: Het houtwerk controleren en eventueel gebreken bijwerken. 

- 6e jaar: Opnieuw aanbrengen en verder: als 2e t/m 5e jaar. 
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Kopmaat (mm x mm) Nettomaat (mm x mm) ca Lengtes (mm) 

23x200 13/30x175 4000/5000 

Beschikbaar in 

Aandachtspunten 

- Wanneer de delen worden bevestigd aan de zonkant moet rekening gehouden worden met het feit dat 
de delen een temperatuur tot 80 graden Celsius kunnen bereiken en daarom meer vervorming laten zien 
dan de delen op de andere zijden 

- Na verzagen altijd de gezaagde kanten bewerken met handverduurzamer  
 

Voor meer informatie over de verwerking en het onderhoud van gevelbekleding in de Houtwijzer van Centrum 
Hout versie 2018: 
http://www.centrum-hout.nl/sites/default/files/u27/houtwijzer_gevelbekleding-massief-hout_jan2018.pdf 
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