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Opgelet: De zaagruwe kant met de fijne bandzaagsnede 
is altijd de zichtbare kant (geschaafde kant = 
achterkant) ! 

Er moet rekening gehouden worden met de volgende 
richtlijnen van de fabrikant:
Informeer architect en bouwheer expliciet over de 
paragraaf  ‚onderhoudsinstructies‘  (te downloaden 
van www.wr-trade.eu) door vermelding op de factuur.
  

1. Berging en transport 
De gevelprofielen zijn droog te bergen en te 
transporteren. Voor schade en gevolgschade, welke 
door verkeerde berging of handhaving ontstaat, wordt 
geen aansprakelijkheid aanvaard. Gevelprofielen, die 
kwalitatieve tekortkomingen tonen omdat ze niet 
overeenkomen met de relevante sorteercriteria, mogen 
niet gemonteerd of gebruikt worden. Na montage is 
terugname of omwisseling niet meer mogelijk.

2. Productcontrole
Het bedrijf Woodland stelt alles in het werk om massief 
houten gevels van de beste kwaliteit te produceren. 
Ieder product, dat vóór montage niet aan de gestelde 
criteria voldoet, mag niet gebruikt worden. In dat 
geval: contacteer W&R-Trade.  

3. Onderconstructie
De onderconstructie moet aan de relevante bepalingen 
van de vakregels van het timmerwerk voldoen. De 
onderconstructie moet voldoende gedimensioneerd 
zijn, mag een maximale houtvochtigheid van 18 ± 2% 
hebben en moet gemonteerd worden met een maximale 
asafstand van 62,5 cm tussen de latten. Daar waar de 
gevelprofielen aan elkaar stoten, dient de 
onderconstructie breed genoeg voorzien te zijn, of 
dubbel aangebracht te worden. 

In geval van open gevelbekleding, raden wij aan om 
onderconstructielatten met een zwarte oppervlakte 
incl. de aanbevolen houtbescherming te gebruiken, bv. 
de  onderconstructielatten van W&R-Trade,  
22x45 mm, zaagruw, eindbehandeling oppervlakte in 
diepzwart. 

• De latten voor de onderconstructie dienen ten minste 
overeen te komen met de klasse S10 volgens DIN 
4074 en een maximale houtvochtigheid van 20 % te 
hebben.  

• Het basisregelwerk en de dragende constructie zijn 
volgens de statische normen te dimensioneren.

 Minimale dwarsdoorsnedes:
 Dragend regelwerk: 22 x 45 mm
 Basisregelwerk: 30 x 50 mm 
• De bevestiging van het basisregelwerk moet gemaakt 

worden met bevestigingsmiddelen in overeenstemming 
met de richtlijnen van de fabrikant. 

 Asafstand van het basisregelwerk:
 emax  = 62,5 cm
• Het dragende regelwerk is met schroeven of nagels 

met minimum 2 per kruispunt te bevestigen.
 Asafstand van het dragende regelwerk 
 dikte van de plank > 25 mm: emax  = 62,5 cm
 dikte van de plank < 25 mm: emax  = 50 cm

4. Achterventilatie 

Bij Dura Sidings-gevels uit massief hout is een 
achterventilatie verplicht.

De dwarsdoorsnede van de diepte van de 
ventilatieruimte moet min 20 mm zijn. De circulatie 
van de lucht moet doorgaand zijn en mag niet door 
eender welk bouwelement in de achterventilatieruimte 
doorbroken zijn. De lucht moet in principe naar buiten 
gaan. Er mag geen luchtuitgang naar een dakruimte, 
kroonlijst of dergelijke gaan. 
De totale dwarsdoorsnede van de ventilatieruimte 
moet min 200 cm²/m zijn. De openingen (beneden en 
boven / in- en uitgang lucht) moeten een minimale 
dwarsdoorsnede van 140 cm²/m tonen, om het 
droogproces van eventueel ingedrongen vochtigheid 
te versnellen. Indien beschermingsroosters of 
geperforeerde platen ingebouwd worden, de boven 
genoemde dwarsdoorsnedes refereren zich aan de 
vrije dwarsdoorsneden.  

Functies van de achterventilatie zijn:
•  Bescherming tegen vochtigheid van de achterliggende   
onderconstructie 

•  Afvoer van de luchtvochtigheid
•  Vermijding van accumulatie van warmte
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5. Bevestiging en bevestigingsmateriaal

Opgelet: De zaagruwe kant met de fijne bandzaagsnede 
is altijd de zichtbare kant (geschaafde kant = 
achterkant) !

• Bij de bevestiging moet niet-roestend 
bevestigingsmateriaal (A2 stalen) gebruikt worden. 

• Enkel schroeven met partiële schroefdraad gebruiken. 
De schroeven dienen zelfborend te zijn. Indien dit niet 
het geval is, dient voorgeboord te worden in 
overeenkomstige dikte. Wij raden aan schroeven van 
het type Ø3,2 x 40/50 mm A2 of A4 TX10 te 
gebruiken.

• Het bevestigingsmateriaal mag niet te diep in het 
hout gaan, om de oppervlakte van het hout niet te 
beschadigen. 

• Elke lat is apart te bevestigen. Het bevestigen door 
overlappende latten dient vermeden te worden.

 Het bevestigingsmateriaal dient een lengte van min 
1,5 x plankdiepte te hebben, afhankelijk van de 
sterkte van de draaglat aangepaste inox schroeven  
gebruiken.       

6. Uitvoering sokkel / constructieve  
    houtbescherming
Referentie: DIN 1052. De onderkanten van de 
gevelbekleding dienen een afstand van min 30 cm tot 
de horizontale grondoppervlakte te hebben, zodanig 
dat het spatwater het hout niet raakt. In geval van een 
kiezelbed mag deze afstand tot 15 cm worden 
gereduceerd. In geval van verticale montage moeten 
de onderste kanten op ± 15° afgeschuind worden.  
Het zonder voegafstand aanbrengen van de latten is 
bij verticale en diagonale montage niet toegelaten, 
omdat dit leidt tot capillaire voegen waardoor water 
wordt opgenomen via het brain-wood. Hier wordt een 
voeg van min 8 mm en een afschuinen  van de kanten 
op 15° aangeraden! In geval van horizontale montage 
(verticale stootvoeg) is een 5 mm voeg voldoende, 
zonder afschuining van de kanten.  

7. Behandeling van de snijvlakken 
Alle snijvlakken moeten vóór montage bijzonder 
grondig met de verf HYDROSTOP 9.04 / systeemkleur 
verzadigd worden. Eerst grondig roeren (tijdens 3 
minuten) en dan met een penseel aanbrengen. Bij 
snijvlakken die beschermd liggen is één laag voldoende. 
Snijvlakken die blootliggen dienen na 6 - 8 uur droogtijd 
een tweede keer behandeld worden. Let op, dat de 
verf niet aan de zichtbare oppervlakte komt. Ook 
schroeven of nagels mogen niet geverfd worden. Er 
mag in geen geval verf aan de zichtbare oppervlakte 
komen, omdat dit sporen achterlaat. Een behandeling 
met andere producten, vooral wateroplosbare, is 
problematisch en sluit iedere garantie uit.      

 

8. Afkleven van aangrenzende  
    bouwdelen
Om aan de  voorgeschreven maatregelen ter 
bescherming van aangrenzende bouwdelen te voldoen, 
moet gebruik gemaakt worden van een geschikt 
afplakband. Volgens de DIN 18360 voor stucwerk is 
diegene, die afkleeft, verantwoordelijk voor de keuze 
van het juiste afplakband.   

9. Onderhoudsinstructies
Gelieve rekening te houden met de respectieve 
onderhoudsinstructies voor Dura Natur, Dura Patina et 
Dura Akzent; consulteer www.wr-trade.eu. 

10. Belangrijk
• Bij verticale montage van de gevelprofielen moeten 

profielvellen achter de horizontale stootvoegen 
aangebracht worden. Hiervoor worden Z-profielen uit 
inox, titaniumzink of aluminium aanbevolen. De 
snijkant bovenaan dit profiel dient op 15 ° afgeschuind 
te zijn. 

• De gegevens hierboven werden volgens de laatste 
stand betreffende ontwikkeling en toepassingstechniek 
samengesteld en zijn algemene richtlijnen met 
adviserend karakter. Zij omschrijven onze producten 
bij een conform en vakkundig gebruik en geven 
informatie over hun verwerking en gebruik. Zij 
ontheffen de verwerker echter niet van zijn algemene 
zorgvuldigheidsplicht en zijn verantwoordelijkheid om 
de gebruikelijke technische regels na te komen. 
Specifieke bijzondere omstandigheden kunnen hier 
niet behandeld worden. 

• Uitvoeringsdetails die hier niet expliciet worden 
gedefinieerd, dienen volgens de vakregels van het 
timmerwerk voor gevelbekledingen in hout en de 
eisen van de ATV DIN 18334 worden uitgevoerd! 

• In geval van twijfel, contacteer a.u.b. de technische 
dienst onder het nummer: 

  +32 (0)80 42 94 18
• Met het verschijnen van een nieuwe, bijgewerkte 

versie, verliezen alle vorige versies hun geldigheid!



Oplossingen voor hoeken met 
van aluminium profielen

Aluminium T-profiel/splitsprofiel  
bij horizontale montage

www.wr-trade.eu

EEN ELEGANTE VERSCHIJNING 
DURA AKZENT - MATZWART - AUTHENTISCH

Aluminium T-profiel/splitsprofiel  
bij horizontale montage

Ventilatieopening

Ventilatieopening



OPLOSSINGEN VOOR HOEKEN EN KANTEN - MET VAN ALU-PROFIELEN

NATUURLIJKE UITSTRALING
DURA NATUR - UNIEK HOUT

Voorbeeldtekening voor de uitvoering van een 
luchtafvoer.

* Voorbeeldberekening van de ventilatiedwarssnede  

Bij een ventilatieopening van 2 cm, achterliggend met 
een ventilatieprofiel (Gataandeel 70%)

Vb.: Buitenhoek verstek Binnenhoek

Verticale snede

Aan aangrenzende bouwdelen, zoals dakranden, dorpels, 
balkons, of dergelijke moet er op gelet worden  dat de 
luchtafvoer van >140cm²/m* gegarandeerd is!

Aan aangrenzende bouwdelen, zoals dakranden, 
dorpels, balkons, of dergelijke moet er op gelet 
worden  dat de luchtafvoer van >140cm²/m* 
gegarandeerd is!
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Trapezium

Dubbele Rhombus

Gladde kant 21x116

Rhombus Selekt & Gevingerlast Rhombus Premium

Nimbus

Deklijst PremiumDeklijst Selekt & Gevingerlast

Gladde kant 21x140


