Behandelingsvoorschrift buitendeur
De deur
Is het visitekaartje van uw woning. Daarom is alleen de beste afwerking goed genoeg. Een goede laklaag
verhoogt niet alleen het aanzien, maar ook de duurzaamheid van uw deur aanzienlijk. U kunt uw deur laten
schilderen door een vakschilder. Voor het verkrijgen van een optimaal resultaat raden wij u aan onderstaande
behandeling nauwkeurig op te volgen mocht u de deur zelf gaan behandelen.
1.
2.
3.
4.
5.

Werk het hout van de deur af binnen 1 maand na afhangen (tenzij anders aangegeven).
Schuur de deur licht en breng dan tenminste 3 lagen verf of lak aan.
Vergeet nooit tussen de verschillende lagen zeer fijn en voorzichtig te schuren (randen niet kaal)
Werk de onder- en bovenzijde van de deur met extra zorg af.
Verwijder het beslag voor het schilderen c.q. bewerken van de deur.

Deuren dienen binnen 1 maand (of schriftelijk opgegeven termijn) na levering volledig aan alle 6 zijden en in
alle boringen en inkrozingen afgewerkt te worden. Schilder uw deuren nooit bij een luchtvochtigheid boven de
85% (vermijd pas gestuukte ruimtes) Ook niet bij temperaturen beneden de 8 graden Celsius of in de volle zon.
Schuren/kitten
Kleine structuurafwijkingen plamuren, de deur dusdanig schuren met schuurpapier korrel 240 dat de toplaag
geheel mat ziet. Zodoende wordt een goede hechting gegarandeerd. Oppervlakken stofvrij maken met een
droge doek of zachte borstel. Belangrijk is het afkitten van panelen en/of hoekverbindingen bij buitendeuren
voor een perfect resultaat. Gebruik hiervoor een siliconenvrije kit, zoals Thiokol of Urethaan. (o.g.)
Voorbewerking
De deur goed reinigen en ontvetten. Vuil, stof en vet zijn de belangrijkste oorzaken van onthechting van lak.
Gebruik voor de reiniging Universol reinigingsmiddel (of gelijkwaardig) Dit is een milieuvriendelijke ontvetter
met alle goede eigenschappen van ammonia. Het is niet schuimend, niet agressief voor de huid, biologisch
afbreekbaar en gebruiksvriendelijk.
Schilder de profielen, randen, hoekverbindingen, glaslatten eerst met een kwast. De deur daarna minimaal
tweemaal aflakken met roller of kwast met voldoende droogtijd tussen de laklagen. Volg de aanwijzingen op de
verfbus. Tussentijds de laklaag voorzichtig schuren met Sandblaster scratchpad Fine of schuurpapier korrel 240.
Aflakken
De deur heeft al vanuit de fabriek een grondlaag gekregen, toch zult u dit zo snel mogelijk moeten afwerken
met een goede verfsoort, informeer hiernaar bij een erkende schilder. Gebruik bij voorkeur professionele verf
zoals Sigma of Sikkens. Belangrijk is om de deur aan de binnen- en buitenzijde, maar zeker aan de boven en
onderzijde met dezelfde type verf en evenveel lagen verf te behandelen.
Bij gebruik van donkere kleuren in de zon kan er scheurvorming in de panelen of krom trekken van de deur
ontstaan. Dit valt niet binnen de garantie !!
Jaarlijks onderhoud
Controleer jaarlijks de kit, de afwerklaag van de deur en het beglazingssysteem
en houdt deze in goede staat. Op deze wijze kunt u lang van uw deur genieten.

