Vesteda kiest al jaren preventief voor Lamikon Woodstone:

Schilderbeurt minder vaak nodig
en geen last van houtrot!
In de complexen van woonbeleggingsfonds Vesteda wordt sinds
2000 Lamikon Woodstone toegepast. Niet om houtrotproblemen op
te lossen, maar juist ter voorkoming
ervan! De Lamikon-systeemhouder
gaat dit jaar het Lorelei-complex
aan de Clazina Kouwenbergzoom
in Rotterdam van een Woodstonebekleding voozien: als gevolg van
windscheuren moet in totaal 800
strekkende meter kozijn met Lamikon
Woodstone worden bekleed.
Lamikonplan: structurele aanpak houtrotproblemen
‘Het Lorelei-complex is in 1992 opgeleverd’, vertelt Menno Maaskant,
projectleider bij Vesteda Rotterdam. ‘Het bestaat uit twee vleugels van
respectievelijk 9 en 10 verdiepingen met appartementen. Om de vijf á
zes jaar worden al onze complexen geschilderd, en bij de laatste inspectie
van dit complex is gebleken dat er scheuren zitten in de uitpandige delen
die veel te lijden hebben van de weersomstandigheden.’
Donkere kleuren
Als een van de oorzaken van de scheuren noemt Maaskant de donkere
kleuren waarin het complex is geschilderd: ‘Als de zon erop staat, lopen
de temperaturen in het hout hoog op. Als gevolg daarvan zijn er scheuren in ontstaan. Als er niets aan gedaan wordt, ontstaat er op termijn
absoluut houtrot in de kozijnen. Daarom moet het probleem van de
scheuren nu definitief opgelost worden met Lamikon Woodstone.’
Menno Maaskant,
projectleider

Kwaliteit in onderhoud
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Wie of wat is Lamikon
Lamikon Woodstone: preventief
Maaskant vertelt dat Vesteda niet of nauwelijks te
maken heeft met houtrotproblemen.’Wij passen
Lamikon Woodstone hoofdzakelijk preventief toe.
Eigenlijk hebben we maar in één complex te maken gehad met houtrot. Dat hebben we indertijd
laten inpakken met Lamikon Woodstone, en het
resultaat daarvan is dat het vochtpercentage in
dat hout flink teruggelopen is.’
Maaskant heeft tevens kunnen vaststellen dat
door het bekleden met Lamikon Woodstone er
minder vaak geschilderd hoeft te worden: ‘Een
bijkomend groot voordeel van dit systeem!’
Lamikon Woodstone: al jaren toegepast
De Lamikon-systeemhouder werkt al elf jaar voor
Vesteda. Hij monitort en brengt advies uit over
wat er gedaan moet worden. In 2000 heeft hij
voor het eerst in een complex van Vesteda - in
Rotterdam Ommoord - Lamikon Woodstone toegepast. Hij vertelt hierover: ‘Vesteda was en is
zeer tevreden over het resultaat hiervan. Elk jaar
is er nu wel een complex van Vesteda waar wij
Lamikon Woodstone gaan toepassen.’
Contract
De relatie tussen Vesteda en de Lamikon-systeemhouder is vastgelegd in contracten per
complex. Maaskant: ‘Wij koppelen onze complexen via langlopende contracten aan schilders.
In de contracten staat duidelijk omschreven wat
de wederzijdse rechten en plichten zijn.
Elk complex heeft een eigen schilder. Zij monitoren en moeten ons adviseren over wat er moet
gebeuren.’
Groot project
In totaal moet in het Lorelei-complex 800 strekkende meter kozijn bekleed worden met Lamikon
Woodstone. De werkzaamheden worden gecombineerd met de schilderbeurt van het complex.
Voorjaar 2008 is men ermee begonnen.
Binnenkort kunnen de werkzaamheden worden
afgerond.

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

Lamikon BV
Kanaal Noord 350
7323 AM Apeldoorn
Telefoon 055-5789590
Fax 055-5789581
E-mail Lamikon@lamikon.nl
Kijk voor meer informatie op:
www.lamikon.nl
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