Woningcorporatie Woongoed Middelburg :

Al meer dan 10 jaar tevreden over
Lamikonplan!
In ’t Zanddorp en de Meanderhof/
Buitenhove in Middelburg staan
in totaal 244 doorzonwoningen
waarvan de kozijnen in 1997/1998
met Lamikonplan zijn hersteld.
Telkens terugkerend houtrot was
voor de Lamikon-systeemhouder
reden om in 1996 de eigenaar van
deze complexen, woningcorporatie
Woongoed Middelburg, te adviseren Lamikonplan toe te passen. Zijn
advies werd opgevolgd, tot grote
tevredenheid, ook nu na 10 jaar!

Kostenbesparend effect op lange termijn
‘Vanaf eind jaren ’80 werden we bij elke schilderbeurt van de woningen
in ’t Zanddorp en de Meanderhof/Buitenhove geconfronteerd met een
grote post houtrot’, vertelt Jos Ventevogel, planmatig opzichter bij
Woongoed Middelburg. ‘De Lamikon-systeemhouder kwam toen met
het idee om Lamikonplan toe te passen. Volgens hem zou het houtrot
daardoor aanzienlijk verminderen. De woningcorporatie heeft toen de
toepassing van Lamikonplan afgezet tegen de mogelijkheid van
kunststofkozijnvervanging. LamikonLongLife bestond toen nog niet
eens. Uiteindelijk is het kostenbesparende effect op de lange termijn
toch wel de doorslaggevende factor geweest om voor Lamikonplan te
kiezen.’
Jos Ventevogel,
planmatig opzichter

Kwaliteit in onderhoud
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Houtrotoorzaak aangepakt
Oorzaak van al het houtrot waren de vurenhouten
kozijnen met enkelglas in aluminiumprofielen.
Hierdoor ontstond veel condensvorming, met als
gevolg houtrot. Om een eind te maken aan dit
probleem heeft de Lamikon-systeemhouder het
kopse hout behandeld met Lamikon-Impregneerhars. Ook heeft hij veel onderdorpels vervangen
door gevingerlaste vurenhouten segmenten en de
verbindingen behandeld met Lamikon-Impregneerhars. En hij heeft alle verbindingen binnen
en buiten preventief behandeld.
Onderhoudscontract: kostenzekerheid
Woongoed Middelburg heeft in 1997/1998 met
de Lamikon-systeemhouder voor elk complex een
onderhoudscontract voor 10 jaar afgesloten.
De kostenzekerheid die hiermee gegarandeerd
werd, is volgens Ventevogel doorslaggevend
geweest bij de keuze voor Lamikonplan. ‘In het
onderhoudscontract werd gegarandeerd dat de
Lamikon-systeemhouder het complex 10 jaar lang
houtrotvrij zou houden. Bij onvoorzien onderhoud zou hij de kosten ervan op zich nemen.’
Die kostenzekerheid heeft Woongoed Middelburg
inmiddels doen besluiten opnieuw een onderhoudscontract af te sluiten met de Lamikonsysteemhouder: opnieuw voor een periode van
10 jaar!
Monitoren:
essentieel voor Lamikon-systemen
De Lamikon-systeemhouder blijft monitoren
omdat dit een essentieel onderdeel is van het
Lamikon-systeem: het houtvochtpercentage
moet gecontroleerd blijven worden. Verkoper en
opdrachtgever moeten volgens hem samen de
verplichting aangaan van het blijven monitoren.
Per complex keuze maken
Woongoed Middelburg heeft momenteel bijna
800 van de 5800 woningen in onderhoud met een
Lamikon-systeem. Toch is volgens Ventevogel de
keuze voor onderhoud met een Lamikon-systeem
niet vanzelfsprekend: ‘Per complex wordt het
bekeken. En elke keer opnieuw moet een kostenoverweging gemaakt worden.’
Resultaat na 10 jaar
Ventevogel noemt het resultaat van de toepassing van Lamikonplan ‘geweldig’. ‘Normaal
gesproken is om de vijf jaar een schilderbeurt
nodig, maar bij deze complexen was het na vijf
jaar absoluut nog niet nodig.
Pas na 7 jaar hebben we voor het eerst weer
geschilderd. Een geweldige verlenging van het
onderhoudsinterval dus!’
En het houtrot? ‘Bij de laatste inspectiebeurt
heeft de Lamikon-systeemhouder een beetje
houtrot aangetroffen. Het is intussen alweer
gerepareerd, op zíjn kosten. Dat is de garantie
die we hebben!’

Ga naar www.lamikon.nl
voor een overzicht van alle
Lamikon-systeemhouders
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Wie of wat is Lamikon
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 een definitief 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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