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1. Controle leverng
Controleer de gevelbekleding en het achterhout direct na de levering

op speccates en eventuele gebreken. Mochten er vragen zin m.b.t.

het geleverde product of de kwaliteit daarvan neem dan voor de

montage contact op met Dekker Hout.

2. Opslag
Opslag (op de bouwplaats) bi voorkeur bnnen, bi butenopslag dent

het pakket waterdcht te worden agedekt. Let erop dat de geveldelen

wel voldoende kunnen ventleren, zeker bi hoge temperaturen. Tevens

moet het pakket verhoogd worden opgeslagen zodat vocht en vuil van

de ondergrond het product net aantasten.

3. Regelwerk
Gebruk altid een waterkerende en dampdoorlatende ole achter het

regelwerk om vochtntredng n het bnnen spouwblad tegen te gaan. Bi

een open gevelbekledng moet de toegepaste ole ook UV-bestendg zin.

Wi advseren om Elephant® achterhout te gebruiken zodat u verzekerd

bent van een juste toepassng en kwaltet. Gebruk bi dchte gevel-

bekledng ons ventlerende achter hout van verduurzaamd vuren en bi

open gevelbekleding het Elephant® awaterend zwart gelakt achterhout.

Het achterhout dent mnmaal 2,1 cm dk en 4,5 cm breed te zin.

Bi horzontale montage van de gevelbekledng volstaat de toepassng

van enkel verticaal regelwerk, zolang er tussen deze verticale regels geen

obstakels zin geplaatst. Herbi dent de hart op hart astand tussen de

delen 50 cm te zin. Bi vertcale montage van de gevelbekledng dent

altid dubbel regelwerk te worden toegepast. Herbi denen eerst de

verticale regels te worden geplaatst, waarop vervolgens de horizontale

regels bevestigd worden welke naar binnen (naar de spouw) toe

15⁰ awaterend zin zodat het vocht wegloopt van de gevelbekledng.

Herdoor ontstaat een raster van 50x50cm.

Om aantasting door opspattend vocht en vuil te voorkomen moet

er tussen het hout en maaveld een astand van mnmaal 30 cm zin.

De geveldelen kunnen dus net tot aan de ondergrond doorlopen.

Bi toepassng van een grndbak kan deze astand verklend worden

naar 20 cm.

4. Rumte tussen de delen
Hout s een natuurlik product welke door weersnvloeden krmp- en

zwelgedrag vertoond. Daarom moet tussen de gevelproelen 0,5 cm

ruimte worden gehouden (A). De rumte tussen mes en de depte van
de groe dent 0,5 cm te zin (B). De ruimte tussen de geveldelen en
omkaderingen biv. kozinen en hoekproelenmoet minimaal

0,7 tot 1 cm zin (C).

5. Kopse kanten
Om vochtintreding tegen te gaan dienen de (onbehandelde) kopse kanten

en zaagsneden met twee lagen kopse sealer behandeld te worden. De

Elephant kopse sealer dent altid meebesteld te worden, let erop dat dt

een ander product s dan de meegeleverde ver om schades bi te werken.

Het sealen van de delen s de belangrikste vereste om van de garante

gebruk te kunnen maken.

Bi vertcale montage van de geveldelen moet de kopse kant 25⁰

afgeschuind worden richting de gevel (spouw), herdoor gliden

regendruppels beter van het hout a. Let herbi op de arondng

van de schune kantjes om de hechtng van de ver te garanderen.
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