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Onderhoud
Het advies is om minimaal één keer per jaar het hout schoon 
te maken met een eenvoudig sopje. Hiermee wast u zand, 
algen, mos en andere aanslag van de gevel. Door het vuil te 
verwijderen, blijft er minder vocht op de gevel staan. Dat is 
positief voor de levensduur van uw houten gevelbekleding.

Gebruik:
- Water of gevelreiniger voor gecoat hout 
- Zachte borstel
- Zachte spons 

Is uw gevel sterk vervuild door alle weersinvloeden? 
Overweeg dan om de gevelreiniger voor gecoat hout 
van ‘Kiva maakt mooi’ te gebruiken. In dat geval is het 
belangrijk om de zeepresten goed af te spoelen na 
gebruik van de gevelreiniger. 

Gebruik niet:
- Hogedrukspuit
- Bijtende schoonmaakmiddelen
- Schurende schoonmaakmiddelen 

Gebruik nooit een hogedrukspuit. U beschadigt de verf en 
de vezels van het oppervlak gaan open. Hierdoor hecht 
viezigheid zich makkelijk aan het hout en dat is niet positief 
voor de levensduur van uw gevel.   

Semi-transparante coating 
Een coating draagt bij aan de bescherming van uw houten 
gevelbekleding. De behandeling heeft vaak twee functies:

1. Het zorgt voor bescherming (technische functie)
2. Langer kleurbehoud met een egaal verkleuringsproces  
 (esthetische functie)

Elke coating degradeert waardoor de functies verminderen. 
De degradatiesnelheid hangt af van het type coating en de 
oriëntatie van de gevel. Zo degradeert een dekkende coating 
langzamer dan een semi transparante coating. En hebben 
beschutte delen minder onderhoud nodig als onbeschutte 
delen.

Een semi-transparante coating zal - afhankelijk van de 
ligging van uw woning - in 3 tot 5 jaar in kleurbehoud en 
bescherming verminderen. U kunt er dan voor kiezen om 
de delen opnieuw te behandelen of u laat het hout natuurlijk 
vergrijzen. Wanneer u de gevel van een nieuwe laag coating 
wilt voorzien moet u eerst de gevel goed schoonmaken. 

Bijwerken
Beschadigingen aan de gevel dienen altijd zo snel mogelijk 
te worden bijgewerkt. Liggende delen zijn extra kwetsbaar 
en dienen daarom vaak tussentijds te worden bijgewerkt. 

Komt u kleine beschadigingen tegen tijdens het onderhoud? 
Of wilt u de gevel opfrissen met een schilderbeurt? 
Bestel altijd de juiste kleur verf (IF100164) bij InterFaca. 
Per mail te bereiken via info@interfaca.nl of telefonisch 
via +31 85 023 95 44. 

Dit is een uitgave van InterFaca. Meer informatie is te vinden op de website.

Iedere gevel heeft onderhoud nodig. Aan uw woning zit het product 
'DumoWood' met profiel 'Channelsiding' in de kleur 'IF100164'. 

Op dit infoblad leest u hoe u het langst kunt genieten van 
de huidige uitstraling van uw houten gevelbekleding.
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