Aflakken en onderhoud van Unipanel kunststof panelen van
Heering Kunststof profielen
Het is mogelijk om de Unipanel panelen van Heering Kunststof Profielen een
andere kleur te geven. Een kleur die past bij de uitstraling van uw woning. De
panelen zijn over te schilderen met duurzame water gedragen producten van
Drywood Coatings. Deze informatiefolder geeft aan hoe de panelen—gebruikt
als boeidelen e.d. goed afgelakt kunnen worden en aanwijzingen om het
schilderwerk in optimale conditie te houden tot de eerste onderhoudsbeurt.
Aflakken in de fabriek
De panelen reinigen, licht opschuren en ontstoffen.
Een laag Drywood Lakverf Indus ZG (zijdeglans) aanbrengen in een natte laagdikte van
200—250 micron. Laten drogen en stapelen met folie tussen de panelen. Gereed product
ten allen tijde droog opslaan. Als alternatief kan ook Drywood Lakverf GL (glanzend)
worden aangebracht.
Afschilderen op de bouw
De panelen reinigen, licht opschuren en ontstoffen. Plamuren van spijker– en
schroefgaten met een 2K epoxy zoals Drywood Renoflex Timber.
Een laag Drywood Poseidon UV ZG (zijdeglans) aanbrengen in een natte laagdikte van
100—120 micron.
Laten drogen zonder dat het oppervlak aan vocht wordt blootgesteld bij een temperatuur
boven 8˚ C en max. 70 % relatieve luchtvochtigheid.
Als alternatief kan ook Drywood Poseidon UV GL (glans) worden aangebracht of
Drywood Poseidon Primer met Drywood Poseidon HG (hoogglans)
Onderhoud
Jaarlijks het geveltimmerwerk reinigen en controleren op gebreken en deze herstellen.
Eerste onderhoudsbeurt voor Drywood Lakverf Indus of Drywood Poseidon UV n het 10e
jaar met DRYWOOD Poseidon UV ZG (of GL).
Producten
Op www.drywood.nl kunnen de producten voor afschilderen op de bouw en voor
onderhoud door particulieren besteld worden.
Overige producten van Drywood Coatings
Drywood Coatings ontwikkelt en produceert duurzame watergedragen verfsystemen voor
nieuwbouw en onderhoud. Drywood heeft een uitgebreid assortiment schildersproducten
voor het beschermen en verfraaien van houten, minerale, metalen en kunststoffen
ondergronden. Wij maken de producten in vrijwel elke gewenste kleur.
Kijk op www.drywood.nl voor meer informatie of neem contact met ons op.
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