
 
 
 
 
 
 
Beste bewoner, 
 
Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe chalet. 
 
 
Bij de buiten bekleding van uw chalet is WaxedWood® toegepast , deze is vervaardigd 
uit de beste sortering Noord Europees grenen/vuren. 
Deze houten delen zijn onder vacuüm en druk geïmpregneerd met tanalith E met toevoeging 
van een was emulsie. 
De delen zijn aan de zichtzijde in kleur afgewerkt met Woodstain vv. 
Woodstain vv is een onderhouds vriendelijk product en zal in de loop der jaren verschralen. 
Onderhoud is niet noodzakelijk voor de duurzaamheid van de bekleding maar puur esthetisch. 
 
Hout is een natuurproduct met bijbehorende natuurlijke eigenschappen. 
Harsuittreding en oppervlakte scheurtjes zijn eigenschappen die bij u van belang kunnen zijn. 
Dit zijn geen gebreken en de duurzaamheid komt hierbij niet in het geding. 
Het kan wel zo zijn dat dit esthetisch minder fraai oogt. 
Indien één van deze eigenschappen bij uw chalet optreedt kunt u de delen volgens het onderhouds 
schema met de juiste kleur behandelen. 
 
Onderstaand een indicatief onderhouds schema van Woodstain vv. 
De onderhouds termijn kan per windrichting en situatie verschillen, de zuid/zuidwest zijde kan 
eerder aan onderhoud onderhevig zijn t.o.v. de andere windrichtingen. 
 
ONDERHOUD EN ONDERHOUDSSCHEMA 
VOOR BUITENSCHILDERWERK 
 
DRYWOOD Woodstain VV, zoals aangebracht volgens de verwerkingsvoorschriften, dient middels 
onderstaand onderhoudsschema te worden onderhouden. 
 
De snelheid waarmee verwering van het houtoppervlak optreedt hangt uiteraard af van de 
ondergrond, de windrichting en de kleurstelling. 
Daarom zal de frequentie van onderhoud per situatie verschillen. 
Mocht het hout toch vergrijzen, dan losse lagen verwijderen, eventuele algengroei verwijderen, 
schoonspoelen en het systeem nieuw opzetten (zie hieronder). 
 
1e jaar: controle en bijwerken van eventuele gebreken. 
 
2e jaar: controle en bijwerken van eventuele gebreken. 
 
3e jaar: controle en bijwerken van eventuele gebreken. 
 
4e jaar of later: controle, hout schoonmaken, licht opschuren met scots-brite en 1 of 2 x 
overschilderen met DRYWOOD Woodstain VV. (Bij kaal hout het systeem opnieuw opzetten). 
 
5e jaar en later: onderhoud als bovenstaande. 


