Accolade Groep, samenwerkingsverband van vijf Friese woningcorporaties,
constateert:

Veertig jaar oude woningen gaan zonder
problemen tweede Lamikon-garantieperiode in
In 1992 zijn zeventig eengezinswoningen aan de G. Japiksstraat en
de Dr. E. Halbertsmastraat in Joure
behandeld met Lamikonplan. Daarmee kwam een eind aan telkens
terugkerend houtrot in de kozijnen
van deze woningen. De eerste Lamikon-garantieperiode is intussen
verstreken, en de tweede garantietermijn is alweer ingegaan: de kozijnen van de nu veertig jaar oude
woningen blijken nog steeds houtrotvrij te zijn!

Johan Cnossen, projectleider

Lamikonplan: structurele aanpak houtrotproblemen
Johan Cnossen is projectleider bij Accolade Vastgoed in Heerenveen.
Accolade Vastgoed ontwikkelt en beheert vastgoed in opdracht van vijf
Friese woningcorporaties. Een ervan is woningcorporatie Haskerland
in Joure, eigenaar van o.a. de woningen in Joure waar Lamikonplan
werd toegepast.
Cnossen vertelt dat de woningcorporatie vóór 1992 zelf veel repareerde
aan de kozijnen, maar in 1992 ervoor koos om de houtrotproblemen
structureel te gaan aanpakken. ‘Via de Lamikon-systeemhouder
hoorde men over Lamikonplan als oplossing voor het houtrotprobleem.
Men heeft de kosten ervan toen op een rijtje gezet en over tien jaar
uitgesmeerd. Op grond van de berekening én de kostenzekerheid is
toen besloten om alle verbindingen te behandelen met Lamikonplan.’

Kwaliteit in onderhoud
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Wie of wat is Lamikon
Eerste garantieperiode: prima eindresultaat
In 2003 liep de Lamikon-garantieperiode af en was
het tijd om de balans op te maken. Cnossen:
‘Aan de kozijnen mankeerde nauwelijks iets.
Dat was ook wel te verwachten omdat de
Lamikon-systeemhouder om de twee jaar
inspecties heeft uitgevoerd. Volgens afspraak
wordt tijdens zo’n inspectie de oorzaak van
eventuele problemen opgespoord en worden
de problemen onder garantie hersteld. In totaal
heeft de Lamikon-systeemhouder in die tien
jaar slechts een paar kleine reparaties moeten
uitvoeren. In 2004 moest eigenlijk alleen iets
gebeuren aan de onderdorpels. Een geweldig
resultaat dus, en alle reden voor ons om opnieuw
een Lamikon-garantie af te sluiten!’
Tweede garantieperiode:
Lamikon Woodstone
Om de tweede garantieperiode in te gaan, vindt
de Lamikon-systeemhouder het noodzakelijk
om de onderdorpels in de Lamikon Woodstone
te zetten. Er blijken namelijk wat scheuren in
de hardhouten (yang) onderdorpels gekomen
te zijn. Met het Lamikon Woodstone-systeem
wordt voorkomen dat houtrot en verfgebreken
gaan ontstaan.
Totale ‘upgrading’
Accolade Vastgoed heeft het ingaan van de
tweede Lamikon-garantieperiode laten samenvallen met een totale ‘upgrading’ van de woningen.
Cnossen: ‘Na veertig jaar waren de oude stopverframen echt aan vervanging toe. Daarnaast
hebben we al het vaste glas vervangen door
isolatieglas en de ramen voorzien van ventilatieroosters. Deze maatregelen dragen ook bij aan
het behoud van de kozijnen. Maar ook de voordeuren zijn vernieuwd, schoorstenen gerenoveerd,
en de gevels volledig gestraald en gevoegd. En
de woningen zijn natuurlijk ook geschilderd.’
Geen post houtrot meer
Cnossen is enthousiast over de toepassing van
Lamikon-systemen: ‘Waar gewerkt is met Lamikonsystemen, daar hoef je in de meerjarenbegroting
geen post houtrot meer op te nemen! De systemen
verdienen zich op de lange duur terug. Je kunt
met minimale maatregelen het maximale eruit
halen. Wat goed is, kun je immers laten zitten.
En houten kozijnen blijven toch het mooiste wat
er is!’
Na tien jaar niet aan de kant gegooid
Het project in Joure is volgens de Lamikon-systeemhouder een mooi voorbeeld van toepassing van
Lamikon-systemen: na tien jaar worden ze niet
aan de kant worden gegooid. Integendeel: de
tweede garantietermijn kan zonder problemen
worden ingegaan!

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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