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Vuren Overhangend Rabat 
A6221022150* 

  Algemeen   

• Vuren klasse C, geprofileerd 

• KOMO vacuümdruk-geïmpregneerd 
• Herzaagd uit ca. 47x150mm* 

• Duurzaamheidsklasse 3 

• Verwachte levensduur van 10-15 jaar 

 
*Het betreft hier hout uit het midden van de stam, geen sideboards 

  Toepassing  

• Gevelbekleding voor schuren, bergingen en tuinhuisjes 

• Schutting 

• Diverse tuin toepassingen 

http://www.centrophoutimport.nl/
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Certificering 

 

• Standaard voorzien van een FSC®-keurmerk voor verantwoord bosbeheer. 

• Op verzoek leverbaar met een PEFC™-keurmerk voor verantwoord bosbeheer. 

• KOMO BRL 0601 Houtverduurzaming onder vacuümdruk 

• Prestatieverklaring CHI-07: 
https://www.centrophoutimport.nl/media/1165/chi-07_vuren-verduurzaamd_gesloten-gevel_2018.pdf 

 

 

   
 

Verwerkingsvoorschrift 

 

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

 

• Gebruik roestvaststalen schroeven(bol/lenskop) of ribnagels. 
Minimale lengte schroeven: 2x de dikte van het rabatdeel 
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 met 1 nagel liefst 50mm uit de kant houden, bij minder afstand altijd voorboren 
• Behandel verzaagde stukken op de kopse kant met hand impregneermiddel om daarna ook te schilderen 

• 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 

http://www.centrophoutimport.nl/
https://www.centrophoutimport.nl/media/1165/chi-07_vuren-verduurzaamd_gesloten-gevel_2018.pdf
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Onderhoudsvoorschrift  

 
• Controleer jaarlijks op schade of gebreken en herstel deze waar nodig 

• Met handverduurzamingsmiddel kunnen de delen handmatig bijgewerkt worden 

Aandachtspunten  

 

• Na verzagen altijd de gezaagde kanten bewerken met hand impregneermiddel 

 
• Voor meer informatie over de verwerking en het onderhoud van gevelbekleding: 

Houtwijzer van Centrum Hout versie 2018 

 
http://www.centrum-hout.nl/sites/default/files/u27/houtwijzer_gevelbekleding-massief-hout_jan2018.pdf 

Beschikbaarheid 

 

 
Artikelnummer Brutomaat 

(mm) 

Werkende maat 

(mm) 

Lengte (mm) 

A6221022150 22x150 19x132 3000/3600/4200/4800/5400 

 

http://www.centrophoutimport.nl/
http://www.centrum-hout.nl/sites/default/files/u27/houtwijzer_gevelbekleding-massief-hout_jan2018.pdf

