
Werkomschrijving

Object Gevelbetimmering

Het Brikzeil 9 en 11

5247 LM  Rosmalen

Documentnummer TK-2022-36

Bezoekdatum 21-02-2022

Bouwdeel 1 Gevelbetimmering

Op al leveranties, offertes, adviezen en met ons gesloten overeenkomsten zijn - tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen - de verkoopvoorwaarden van DAW
NEDERLAND B.V. naar model van uniforme verkoop- en leveringsvoorwaarden voor verf en drukinkt E.A. vijftiende uitgave van toepassing, welke zijn gedeponeerd
bij K.v.K. Gooi-, Eem- en Flevoland 03/892077. Een kopie van deze voorwaarden is aangehecht als bijlage. Afwijkende voorwaarden van de wederpartij worden door

ons niet aanvaard.

Jamick Zaltbommel
Ook een professioneel plan voor uw schilderwerk? Maak dan snel een afspraak via www.jamick.nl
0418 22 60 60
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Applicatiebedrijf : Jamick
Adres : Dwarsweg 27
Plaats : 5301 KB  ZALTBOMMEL
Telefoon : 0418-226060  
Email : info@jamick.nl
Contactpersoon : Emiel  van der Heijden
Telefoon : 06 28 88 26 35
Email : emiel@jamick.nl

Groothandel : VVBHUSAN BV 
Adres : Kasteleinenkampweg 7
Plaats : 5222 AX  DEN BOSCH
Telefoon : 073-6230995
Email : woverduin@vvb-husan.nl
Contactpersoon : E van Beek
Telefoon : 06-15484299
Email : evanbeek@vvb-husan.nl

Opsteller werkomschrijving : DAW Nederland
Adres : Postbus 1122
Plaats : 3860 BC  NIJKERK
Telefoon : 033 - 247 50 00
Email : info@dawnederland.nl
Contactpersoon : Twan Klijs
Telefoon : 06-53187190
Email : twan.klijs@caparol.nl

Leverancier : DAW Nederland
Adres : Postbus 1122
Plaats : 3860 BC  NIJKERK
Telefoon : 033 - 247 50 00
Email : info@dawnederland.nl
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Projectinformatie

Op 21 februari 2022 is bovengenoemd project bezocht door T. Klijs, Accountmanager namens Caparol.
De hierop volgende werkomschrijving is opgesteld naar aanleiding van dit bezoek.

Geadviseerd en te downloaden producten *
CapaWood Carat

* Klik op de productnaam om het informatieblad te downloaden
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http://www.caparol.nl/caparol_pim_import/caparol_nl/products/ti/140404/TI_Carat_WoodPaint_NL.pdf
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Bouwdeel 1 : Gevelbetimmering
Locatie : Algemene inspectie, beoordeeld vanaf b.g.
Ondergrond : Hout
Afwerking : Met een alkydharsverf

De bestaande ondergrond vertoont de volgende gebreken:
- met niet goed hechtende en/of bladderende verflagen
- met vergrijsde houtcellen

Bladderende verflagen en vergrijs hout Bladderende verflagen en vergrijs hout 

Achterzijde woningen Bladderende verflagen en vergrijs hout 
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Bouwdeel 1 : Gevelbetimmering
Locatie : Algemene inspectie, beoordeeld vanaf b.g.
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Afwerking : Met een alkydharsverf

Voorbehandelingen
Belangrijk: Alle onderstaande werkzaamheden zodanig uitvoeren dat een gezonde, schone en droge ondergrond
ontstaat, waarop een goede hechting wordt verkregen.

Vergrijsde houtcellen (verweerd hout) verwijderen door middel van schuren met behulp van een schuurmachine
met stofafzuiging tot het blanke hout zichtbaar is.

Alle aanwezige verflagen verwijderen.

VERFSYSTEEM

Grondlaag

Op het gehele oppervlak een grondlaag aanbrengen met CapaWood Carat.
Verbruik CapaWood Carat vanaf 125 ml/m²

Afwerklaag

Op het gehele oppervlak een dekkende afwerklaag aanbrengen met CapaWood Carat.
Verbruik CapaWood Carat vanaf 125 ml/m²

Referentie-/proefvlak

De opdrachtgever dient vooraf, aan de hand van een referentievlak/proefvlak, vast te stellen of het systeem voldoet
aan de door hem gestelde eisen. 

Aan de hand van een referentie- en/of proefvlak dienen de volgende punten beoordeeld te worden:
- het effect van de voorbehandeling
- de hechting
- de kleur
- het materiaalverbruik
- het esthetische- en technische eindresultaat
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ALGEMENE AANWIJZINGEN

Deze werkomschrijving is naar beste weten samengesteld op grond van onze ervaringen en de huidige stand van de techniek.
De aanbevelingen zijn niet bindend. Wegens grote verschillen in de ondergrond, reinigings- en verwerkingsmethoden die buiten
onze invloed liggen, wordt aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid niet aanvaard. 

Om een optimale werkomschrijving te kunnen opstellen is het van groot belang dat wij van u alle voor de beoordeling het object
relevante gegevens ontvangen; ook die, welke tijdens het bezoek van de accountmanager van DAW NEDERLAND B.V. niet
kenbaar zijn, zoals mogelijk toekomstige invloeden van gevaar voor mechanische en chemische belasting, vocht, trillingen,
bouwstatische onvolkomenheden, enz. 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een exemplaar van deze werkomschrijving met bijbehorende
productinformatie onder beheer van de verantwoordelijke uitvoerder op het werk aanwezig te zijn. 
Verschillen met de uitgangspunten van deze werkomschrijving, die vóór of tijdens de uitvoering optreden of worden onderkend,
dienen onverwijld aan de accountmanager van DAW NEDERLAND B.V. te worden medegedeeld, opdat hij de voorgeschreven
werkzaamheden tijdig op hun toepasbaarheid kan controleren en, waar nodig, wijzigingen in de werkomschrijving kan
aanbrengen. 

De accountmanager van DAW NEDERLAND B.V. adviseert en begeleidt de werkzaamheden overeenkomstig de jongste
inzichten van de techniek. Tussen het schrijven van deze werkomschrijving en de uitvoering kunnen uitgangspunten,
omstandigheden of inzichten veranderen. Het  is in uw belang de accountmanager van DAW NEDERLAND B.V. in speciale
gevallen in staat te stellen een aangepast advies uit te brengen en de werkomschrijving te actualiseren. Indien van deze
werkomschrijving wordt afgeweken, is schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever en van DAW NEDERLAND B.V. vereist. 

Uitsluitend de in deze werkomschrijving genoemde producten, aangevoerd in de originele, ongeopende verpakking en
betrokken van de erkende regionale Caparol-importeur/dealers - mogen op het werk worden opgeslagen of verwerkt. Het
verdient aanbeveling de op de verpakking vermelde chargenummers vóór aanvang van de werkzaamheden te noteren. 
De kwaliteit van het eindresultaat is echter overwegend afhankelijk van een vakkundige en verantwoorde verwerking. Dit ontheft
de verwerker niet van zijn verplichting de ondergrond op zijn geschiktheid voor de behandelingen te testen en te beoordelen.
Het effect van de voorbehandeling is door middel van een proef vast te stellen. De hechting van het toe te passen verfsysteem
moet door middel van een proef vastgesteld worden. 

Door grote verschillen in ondergronden en reinigingsmethoden kan door DAW Nederland B.V. voor de voorbehandeling van de
ondergrond geen verantwoording genomen worden. 
Deze werkomschrijving is voor DAW NEDERLAND B.V. maatgevend voor de uit te voeren werkzaamheden. Elk ander bestek of
advies waarin haar werkomschrijving niet in z`n geheel wordt opgenomen valt buiten onze verantwoordelijkheid. 

De in deze werkomschrijving genoemde verbruiken per behandeling zijn richtgetallen. Voor een zuivere calculatie het
materiaalverbruik per m² per object door middel van een proefvlak vast te stellen. 
De duurzaamheid, lees afbraak van het bindmiddel, van de toegepaste verfproducten wordt beïnvloed door natuurlijke erosie en
door UV straling. Het gevolg is glansverlies en degradatie van het verfsysteem.
  
De snelheid van het degradatie proces wordt mede bepaald door de toegepaste kleuren. Donkere kleuren reflecteren minder
licht, de resterende energie wordt in de vorm van warmte in het verfsysteem opgeslagen. De ondergrond reageert op deze
thermische belasting, het gevolg is overmatig `werken` van de ondergrond, wat resulteert in versnelde beschadiging van de
ondergrond en het aanwezige verfsysteem, met name in de dorpels en rondom de verstekken. 

In die gevallen waarbij de werkzaamheden zijn aangevangen zonder de samensteller van deze werkomschrijving daarover
schriftelijk is geïnformeerd door opdrachtgever en/of applicateur, wordt ervan uitgegaan dat de applicateur zijn eigen garanties
verstrekt en het opgedragen werk uitvoert tot volle tevredenheid van de opdrachtgever. Men maakt in dat geval geen gebruik
van de zogenaamde driehoeksgarantie VVVF.
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Voor uitgebreide productinformatie en verwerkingsvoorschriften de bijgevoegde technische informatiebladen raadplegen of via
onze website www.dawnederland.nl 
De accountmanager van DAW Nederland B.V. raadplegen indien bij uitvoering deze werkomschrijving ouder is dan 1 jaar. 
De verwerker verklaart kennis te hebben genomen van de jongste uitgave van de technische informatiebladen voor de
verwerking van de door DAW NEDERLAND B.V. voorgeschreven producten. Hij conformeert zich aan verwerkingsvoorschriften
en eisen tijdens de uitvoering va de werkzaamheden.
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Algemene aanwijzingen voor het schilderen van hout

De accountmanager van DAW Coatings Nederland B.V. raadplegen indien, bij uitvoering, dit werkschema ouder is dan 1 jaar.
Wettelijke voorschriften en Arbo- en Milieuzorg dienen te worden nageleefd.
Het effect van de voorbehandeling door middel van een proef vaststellen.
De hechting van het toe te passen verfsysteem door middel van een proef vaststellen.
Indien de ondergrond is afgewerkt met een Tifa-product moet altijd een proefvlak op het object worden gemaakt om de hechting
van het toe te passen verfsysteem te testen.
Bij het toepassen van speciaal reinigingspreparaat moet grondig worden nagespoeld met schoon water.
Het binnenschilderwerk op ramen en kozijnen in de buitengevel dient van goede kwaliteit te zijn. Is het binnenschilderwerk
onvoldoende van kwaliteit en is er vanuit de binnensituatie een te hoge vochtbelasting, dan is het loslaten van het verfsysteem
aan de buitenzijde niet uit te sluiten.
Een hoog vochtpercentage in de woning, eventueel gecombineerd met enkelglas, kan schade geven aan  ondergrond en/of
verfsysteem.
Elastische kitten, zoals polysulfide-, polyurethaan- en siliconenkitten behoren niet te worden overgeschilderd. Voegen van
liggende delen dienen afwaterend te worden uitgevoerd.
Door capillaire werking onder de gedeeltelijk ventilerende glaslatten en/of aluminium stoeltjesprofielen is schade aan het
verfsysteem en/of ondergrond niet uit te sluiten.
Indien de glasaansluiting uitsluitend is afgedicht met band en/of rubbers is door vochtindringing schade aan de ondergrond en/of
het verfsysteem niet uit te sluiten.
Bij het schilderen van de stopverfzomen het glas ca. 1 tot 2 mm mee schilderen.
Bij houtsoorten met een grove nerf kan na het aanbrengen van de verflaag pinholes ontstaan. De blaasjes na het drogen van de
verflaag wegschuren en de ondergrond opnieuw schilderen.
De dekkracht van het verfsysteem is afhankelijk van de gekozen kleur.
De kleur van de grondlaag moet zodanig gekozen worden dat de afwerklaag voldoende dekking heeft.
Het werkschema met de bijbehorende technische informatie dient op het werk aanwezig te zijn.

Door de roestvorming en de moeilijk te bereiken ondergrond is nieuwe roestvorming niet uit te sluiten.
Indien bevestigingsmaterialen worden gebruikt, dienen deze corrosievast te zijn.
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