ONDERHOUD VAN HOUT IN JE TUIN

Hout onderhouden
Hout leeft! Dat betekent dat de blootstelling van hout aan zon, regen en wind de kleur geleidelijk zal doen vergrijzen en het
oppervlak ruwer maken. We raden aan hout regelmatig te onderhouden. Zo bescherm je jouw product tegen vlekken en rem je het
verruwingsproces wat af.
Om de warme uitstraling van jouw tuinconstructies niet te verliezen, start je best de eerste behandeling zo spoedig mogelijk na de
plaatsing. Zorg er voor dat onbehandeld hout niet in aanraking komt met vocht. Een goed onderhoud zorgt er voor dat je voor een
langere tijd van jouw Exterior Living-tuinproduct kan genieten.

Drukimpregnatie
Onze types Noords hout krijgen bij ons alvast eerste behandeling tegen ons guur klimaat door middel van drukimpregnatie. Dit zorgt
voor die typische zoutgroene kleur.
Sinds 2022 impregneren we ons Noords Hout op een meer ecologische manier. Hierdoor is het wel van belang dat constructies die
niet voorzien zijn van een dampscherm preventief worden behandeld tegen waterinsijpeling! Behandel je constructie meteen na
plaatsing met een waterafstotend product en herhaal deze behandeling jaarlijks voor een optimaal resultaat. Zo dragen we samen
ons steentje bij voor onze planeet.

Algemeen onderhoud
REINIGING
Hout wordt best minstens één keer per jaar grondig gereinigd. Wij raden aan om dit net voor de lente en net voor de winter te doen.
Gebruik hiervoor een ontvettend product om vuil, vet en groene aanslag volledig te verwijderen. Dit doe je best ook bij nieuw hout!
BEHANDELING
Wat is de beste bescherming tegen wind, zon of vergrijzing van hout buiten? Een tweejaarlijkse behandeling zorgt voor een optimaal
resultaat!
Gebruik hiervoor een beits, olie of lak, afhankelijk van het resultaat dat je wilt bekomen. Vergeet niet telkens eerst het hout proper te
maken. Daarna kan je de buitenzijde behandelen met minstens één beschermingslaag en twee dekkende lagen. Dat geeft je
constructie een goede bescherming tegen ons klimaat.
Is je constructie niet voorzien van een dampscherm? Behandel je constructie tegen waterinsijpeling meteen na plaatsing met een
waterafstotend product en herhaal deze behandeling jaarlijks voor een optimaal resultaat.

KLEURBEHOUD
Hardhoutsoorten vergrijzen zeer snel onder invloed van het zonlicht. Wil je de oorspronkelijke kleur van jouw hardhout langer
behouden? Behandel je hardhout tweejaarlijks met houtolie. Vergeet ook hier niet telkens eerst jouw hout proper te maken
vooraleer het te behandelen!

Bescherm je houten tuinmeubelen in de
winter
Berg je tuinmeubelen binnen op.
Dek je tuinmeubels nooit af. Dit geeft schimmels vrij spel!
Zorg dat de poten droog staan, bv. op een terras
Ga gerust eens langs bij jouw Exterior Living dealer of doe-het-zelf zaak. Zij leggen je
graag de verschillende mogelijkheden uit.

<< Tuinmeubels in de winter

Meer informatie over onze verschillende houtsoorten?
Bekijk hier onze informatiepagina voor hardhout en Noords hout.

Wat is hardhout

Wat is Noords hout?

