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Onderhoud 

 

Geglazuurde oppervlaktes moeten onderhouden worden. Wij raden aan, de gevel min. één keer per jaar 

op eventuele beschadigingen te onderzoeken en indien gegeven deze onmiddelijk vakkondig te 

behandelen, zodat geen nog grotere schade ontstaat.  

Een onderhouds- of instandhoudingslaag volgens de « Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz 

BFS-Merkblatt n° 18 » is aan te brengen in volgende intervallen konform EN927-1 : lichte belasting tot 6 

jaar, halfzware belasting tot 4 jaar en zware belasting tot 3 jaar.   

Over het algemeen zijn de gevels gewoon vervuild. Na een correcte reiniging gevolgd van een 
onderhouds- of instandhoudingslaag worden zij weer mooi en resistent.  
 

Reiniging 

 

In functie van de graad van vervuiling, kan de gevel met een zachte waterstraal (bvb. Tuinslang) 

afgesproeid worden.   

In geval van lichte vervuiling is afsproeien voldoende.  

In geval van middelmatige vervuiling kan de oppervlakte gelijkmatig met een brede borstel afgeborsteld 

en vervolgens nog eens met klaar water afgespoeld worden. 

In geval van zware vervuiling dient het vuil eerst met een zachte waterstraal opgeweken te worden, 

vooraleer een reinigingsoplossing* uit water en Woodland Terracare-Cleaner aangebracht wordt. 

Mengverhouding: 1:20. Aanbrengen ofwel met een borstel of een sproeier. Belangrijk: de hele lat in één 

keer in de lengterichting  bewerken. Daarna nog eens met klaar water afsproeien. 

 

In principe moet na een droging van 4 dagen (min. 15 °C) de gelijkmatigheid van de oppervlakte 

beoordeeld worden. Indien er nog vuil te zien is, raden wij aan de reiniging nog eens te herhalen. Reinigen 

met een stoom- of hogedrukreiniger is niet aangeraden.   

 

Onderhouds-/instandhoudingslaag 

 

De droge oppervlakte (houtvochtigheid UGL < 15%) wordt gelijkmatig met Woodprotection HYDROSTOP 

9.04 couleur système geverfd. Grondig oproeren (min 3 minuten). HYDROSTOP 9.04 met een brede 

borstel in de vezelrichting aanbrengen. Inwerken laten en nog eens met een droge borstel in vezelrichting 

over de hele lat nagaan om sporen te vermijden. Normaalgezien is één laag HYDROSTOP 9.04 

voldoende.  

In geval van sterke belasting breng een tweede fijne laag HYDROSTOP 9.04 aan. Het is belagnrijk dat 

geen film ontstaat! Eventueel het teveel met een droge borstel weer opnemen.  

 

Bijzondere instructies 

 

• Vooraleer aan de werken te beginnen, gelieve een proef aan te brengen aan een niet goed zichtbare 

plaats om dan het resultaat te kunnen beoordelen. 

• Het gebruik van andere producten dan TERRACARE Cleaner en Woodprotection HYDROSTOP 9.04 

is in principe problematisch en van elke garantie uitgesloten.  

• Gelieve rekening te houden met de instructies van de fabrikant welke te vinden zijn op de 

houder, de technische fiche en het actuele EC-veiligheidsinformatieblad te vinden op 

www.cd-color.de 

• Na gebruik moeten de reinigingsdoeken, doordrenkt met HYDROSTOP 9.04, in een gesloten 

houder of helemaal onder water bewaard worden om mogelijke zelfontbranding.  

• Deze gegevens zijn opgesteld op basis van de nieuwste stand inzake ontwikkeling en 

toepassingstechniek: ze bevatten algemene richtlijnen met een adviserend karakter. Ze beschrijven  

http://www.cd-color.de/
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onze producten bij een doelmatig en vakkundig gebruik ervan en geven informatie over hun 

verwerking en gebruik. Ze ontheffen de verwerker van deze kwaliteitsproducten echter niet van zijn 

algemene zorgvuldigheidsplicht en zijn verantwoordelijkheid om de gebruikelijke technische regels  

na te komen. Specifieke praktische omstandigheden kunnen niet behandeld worden in deze fiche.  

In geval van twijfel kunt u voor advies contact met ons opnemen onder het nummer  

+32 (0)80 429 418. 

• Wanneer een nieuwe, bijgewerkte versie verschijnt, verliezen alle vorige versies hun 

geldigheid!  

 

 
W&R-TRADE PGMBH  

Industriezone Morsheck 7A  

B-4760 Büllingen 

Tel.: +32 (0)80 429 418 

info@wr-trade.eu  -  www.wr-trade.eu 

 
 


