
                                                                                                            
 
 
                                                                                             
                                                                                                              
 

Cape Cod Gevelbekleding op Kleur      
 

Onderhoudinstructies 
 
Gedurende de levensduur kan Cape Cod Gevelbekleding een aantal natuurlijke eigenschappen vertonen die inherent zijn aan hout. 
Zulke eigenschappen kunnen worden verwacht en zijn afhankelijk van de omstandigheden van iedere installatie. Kleine imperfecties 
aan de lak, als resultaat van deze natuurlijke eigenschappen, vallen niet onder de Cape Cod garantie. Het is daarom belangrijk om de 
Cape Cod Gevelbekleding regelmatig te inspecteren en de onderstaande aanbevelingen voor onderhoud te volgen om aan de garantie 
voorwaarden te blijven voldoen. 
 

1) Reiniging: Vuilaanslag heeft geen invloed op de lakkwaliteit, maar het verdient aanbeveling dit te reinigen om esthetische 

redenen. Indien u de gevelbekleding reinigt, dient dit met een zeepoplossing en een zachte borstel te gebeuren. Afspoelen 
onder lage druk met een tuinslang te gebeuren. Gebruik geen hogedrukspuit. Hierdoor zal de lak beschadigen. Tevens zijn er 
verfreinigingsmiddelen verkrijgbaar, waarvan de gebruiksvoorschriften dienen te worden opgevolgd. Voorkom watervlekken 
door opspattend water en zorg dat hemelafvoeren van de Cape Cod panelen af gericht staan. 
 

2) Schimmel en alg : Door de lucht aangevoerde schimmelsporen en alg kunnen zich hechten aan het oppervlak van de lak en 

zichtbare vlekken vormen. Schimmel en alg kunnen zich vormen op vochtige schaduwrijke plekken en vaak op noord en oost 
gerichte zijden van het gebouw. Schimmel kan variëren in aanzicht maar is in de regel zwart van kleur.  Schimmel en alg 
moeten van de gevelbekleding worden verwijderd daar dit de eigenschappen van de lak kan beïnvloeden. Schade door alg en 
schimmel vallen buiten de garantie. 

 
3) Blootlegging van het hout : Alhoewel de Cape Cod PPG lak zeer duurzaam is, is het mogelijk dat door onachtzaamheid of 

andere factoren na verloop van tijd een schilfer, deuk of kras in de lak komt, waardoor het onderliggende hout zichtbaar 
wordt. Zichtbaar hout biedt een mogelijkheid voor vocht om in het hout te dringen en kan resulteren in beschadiging van het 
laksysteem. Zichtbaar hout moet worden bijgewerkt met bijwerklak. Bijwerklak van Cape Cod kan worden besteld bij uw Cape 
Cod leverancier *. Het bijwerken dient zorgvuldig te gebeuren, het liefst met een penseel. Indien bijwerklak op de 
lakoppervlakte komt, kan dit een glansverschil veroorzaken, waardoor het nodig kan zijn, uit esthetische redenen de hele 
wand over te schilderen.  
 

4) Verkleuring : Voor Cape Cod wordt de hoogste kwaliteit verkleuringsresistente 100% acrylaat watergedragen lak gebruikt die 

op de markt beschikbaar is. De kleuren worden gemengd in ons eigen verflaboratorium. In tegenstelling tot veel concurrenten 
gebruiken worden geen tinten gebruikt, maar worden gekleurde lakken die vanuit de verffabriek komen gemengd. Echter, 
lichte verkleuring zal voorkomen, speciaal op de zuid- en westzijde van het gebouw. Kleuren als rood en geel zullen het snelst 
verkleuren. Verkleuring valt niet onder de garantie, immers, zelfs autolak verkleurt. 
  

5) Natuurlijke houteigenschappen: Cape Cod is gemaakt van echt hout en de stabiliteit van dit natuurlijke materiaal kan niet 

worden gegarandeerd. Iedere boom is anders qua structuur en densiteit. Cape Cod probeert tijdens de fabricage de 
natuurlijke houteigenschappen zoveel mogelijk te minimaliseren. Alhoewel niet vaak, kunnen deze natuurlijke eigenschappen 
voorkomen. Deze zijn inherent aan alle houtsoorten, maar zullen de eigenschappen van de gevelbekleding niet beïnvloeden. 
Om esthetische redenen kunnen deze simpel worden bijgewerkt.  
 
- Harsuittreding : Cape Cod doet er alles aan om hars in het hout tijdens de fabricage te laten kristalliseren om eventuele 

harsuittreding te minimaliseren. Echter, het is mogelijk dat er lichte harsuittreding voorkomt, vooral gedurende de warme 
zomermaanden. De hars heeft geen invloed op de lak kwaliteit. Er kan worden gekozen om de hars te verwijderen met 
een zachte borstel en warm water met zeep. Harsuittreding valt niet onder de garantie. 

 

- Kwastlift en raising grain :  Cape Cod probeert zoveel mogelijk de kwasten en vezels te stabiliseren, echter het is 
mogelijk dat deze karakteristieken zich openbaren en dat is normaal. Gebruik Cape Cod bijwerklak om zichtbaar hout bij 
te werken conform punt 3 van deze onderhoudsinstructie. *  

 
 

 
       *   Indien bijwerklak wordt gebruikt, zorg ervoor dat de lak niet is/wordt blootgesteld aan vorst. De lak moet eerst worden getest op een monster   
             om de kleur te vergelijken met de gevelbekleding op het gebouw. Cape Cod is niet verantwoordelijk voor kleurverschillen veroorzaakt door   
             vorst of door verkleuring van de originele gevelbekleding.  
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