Alliantie Flevoland zoekt duurzame oplossing voor scheuren
in milieuvriendelijke kozijnen:

‘Lamikon Woodstone is precies
wat we zoeken!’
Bij zes stadsvilla’s en een bijbehorend
appartementencomplex van Alliantie
Flevoland in Almere werd vorig jaar
- door een Lamikon-systeemhouder geconstateerd dat, na vijftien jaar,
ernstige scheurvorming was opgetreden in de onderdorpels van de
zachthouten (oregon pine) kozijnen.
De kozijnleverancier wist er geen
oplossing voor, maar de Lamikonsysteemhouder wél: de kozijnen
bekleden met Lamikon Woodstone.
Zijn bedrijf is er nu druk mee bezig.
Bewuste keuze blijkt verkeerde
Voor Jaap van de Poppe, hoofd bedrijfsbureau bij Alliantie Flevoland,
kwam de ontdekking van de scheuren in de onderdorpels van de
woningen aan de Cinemadreef in Almere-Stad onverwacht: ‘We hebben
indertijd milieubewust gekozen voor deze kozijnen die op de zwakke
plekken versterkt waren door een systeem met open verbindingen,
gecombineerd met een aluminium afdekker. Er zat een garantie op
van tien jaar, en we hadden echt niet verwacht dat er na vijftien jaar
scheuren in zouden ontstaan.’
Oorzaak scheurvorming
De oorzaak van de scheurvorming is duidelijk, aldus Van de Poppe:
‘Het systeem met open verbindingen werkt niet goed, omdat het water
er te lang in blijft staan. Bovendien wordt dit effect versterkt doordat
de kopschotjes van de aluminium afdekkers nu ook veel water doorlaten. Er is dus veel vochtintreding afgewisseld met snelle droging,
waardoor windscheuren in de onderdorpels zijn ontstaan.’
Jaap van de Poppe

Kwaliteit in onderhoud

Wie of wat is Lamikon
Op detailniveau met elkaar in gesprek
Omdat de kozijnleverancier geen oplossing
voor het probleem weet, gaat de Alliantie er op
detailniveau met de Lamikon-systeemhouder
over in gesprek. Dit resulteert in een voorstel
van de systeemhouder om eerst de onderdorpels
volledig met Lamikon Woodstone te bekleden,
inclusief een aantal stijlen, met als mogelijkheid
dat – als tijdens het inspectie/onderhoudstraject blijkt dat dit onvoldoende resultaat
mocht hebben – er alsnog voor volledige bekleding
gekozen kan worden.
Lamikon Woodstone:
‘Precies wat we zoeken!’
Voordat de Alliantie een besluit neemt, maakt de
Lamikon-systeemhouder eerst nog een aantal
proefkozijnen om de Alliantie te laten zien dat
het ‘niet alleen een kwestie is van een dorpeltje
erop plakken’. Van de Poppe: ‘We hadden Lamikon
Woodstone al bij drie projecten toegepast,
maar hier speelde het probleem van de open
verbinding. Toch blijkt Lamikon Woodstone
- ook hier - precies te zijn wat we zoeken. Met
toepassing van een frontlat wordt de open
verbinding voldoende dichtgezet. Het systeem
dekt de onderdorpel af én het zet de verbinding
geventileerd droog. Het is een preventieve
methode waarmee we op termijn onderdorpelrenovatie voorkomen. Het is nu wel een flinke
investering, maar we zijn ervan overtuigd dat
die zich terugverdient.’
‘Lastig aspect’
Hoewel Van de Poppe enthousiast is over het
Lamikon Woodstone-systeem, zit er volgens
hem één ‘lastig aspect’ aan dat zich bij glasbreuk
voordoet. ‘Het blijkt niet gemakkelijk te zijn om
glas te vervangen omdat de onderdorpelafdekker erop gelijmd zit. Hiervoor zijn echte
vakmensen nodig die het systeem kunnen
herstellen en dat brengt wel extra kosten en
moeite met zich mee’, aldus Van de Poppe.
Juiste beslissing
Ondanks bovengenoemd ‘lastig aspect’ heeft
Van de Poppe het gevoel een juiste beslissing
genomen te hebben: ‘We zijn overtuigd van de
kwaliteit van het systeem, en bovendien hebben
we met het onderhoudsbedrijf een nazorgtraject
afgesproken: we hebben garantie ingekocht en
afgesproken dat we bij de inspecties aanwezig
zijn. Want juist bij een preventieve methode
willen we wel de vinger aan de pols houden!’

Ga naar www.lamikon.nl
voor een overzicht van alle
Lamikon-systeemhouders

Lamikon is een netwerkorganisatie die productconcepten en diensten ontwikkelt, promoot en bewaakt
voor het blijvend in stand houden van houten gevelelementen voor bestaande en nieuwbouw.
Bij Lamikon zijn gerenommeerde totaalonderhoudsbedrijven en timmerfabrieken aangesloten die zichzelf
ruimschoots hebben bewezen. Samen vormen zij een
collectief om blijvend houtrotvrije en functionerende
gevelelementen te realiseren voor woningbeheerders
en/of eigenaren, waarbij exploitatiekosten worden
geminimaliseerd.

Een onderhoudssysteem dat het hout:
• een beluchte bekleding geeft van unieke profielen;
• duurzaam beschermt door middel van ventilatie
aan de buitenkant van het kozijn;
• vrij laat ademen waardoor overtollig vocht
gemakkelijk weg kan;
• onbereikbaar maakt voor weersinvloeden.
Het rekent structureel af met houtrot en verfgebreken
en geeft levenslange bescherming aan houten gevelelementen.

Dit onderhoudssysteem herstelt de vochthuishouding
van het hout en maakt daarmee definitief een eind aan
houtrot en verfgebreken. Het is speciaal ontwikkeld
voor renovatie maar kan ook preventief ingezet worden.
Al meer dan 25 jaar heeft dit systeem zich bewezen!

Complete houten gevelelementen voor nieuwbouw
en renovatie
• met een onbeperkte duurzaamheid,
• en een garantie van 15 jaar op productie, montage
en in stand houden.
Stevig en fraai, makkelijk schilderbaar en flexibel in
maatvoering. Zonder de dreiging van verfgebreken
en houtrot door het beheersen van het natuurlijk
vochtgehalte van het hout.
Het LamikonLongLife-gevelelement:
• heeft een waterdichte verbinding;
• onderhoudsarme detaillering;
• concept III en IV;
• wordt geleverd met FSC-gecertificeerd hout;
• is voorzien van een KOMO-product- en –procescertificaat.
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