Woningcorporatie De Woonplaats uit Enschede krijgt van diverse zijden het
advies:

Houtrotprobleem oplossen met
Lamikon Woodstone
De kozijnen van de huizen aan
de Pottenbakker 54 t/m 132 in
Winterswijk blijken bij elke schilderbeurt opnieuw vol houtrot te zitten,
ondanks alle reparaties. Woningcorporatie De Woonplaats uit
Enschede, eigenaar van dit complex,
krijgt van verschillende kanten het
advies om dit probleem structureel
op te lossen met Lamikon Woodstone. De woningcorporatie besluit
na rijp beraad dit advies op te volgen: Lamikon Woodstone wordt
ingezet in de strijd tegen houtrot!

Oorzaak van het houtrot
De huizen aan de Pottenbakker 54 t/m 132 in Winterswijk dateren uit
1995. ‘Al bij de eerste schilderbeurt, in 2001, werd houtrot geconstateerd’, vertelt René Schaap, specialist schilderwerk bedrijfsbureau
onderhoud bij woningcorporatie De Woonplaats. ‘Er werd gerepareerd
met tweecomponenten-reparatiemiddelen, maar dat bleek symptoombestrijding. Het houtrot bleef maar terugkomen.’
Als oorzaak van het houtrot noemt Schaap de gebruikte houtsoort in
combinatie met vingerlassen en lamineren. ‘Het zijn gevingerlaste en
gelamineerde hemlock-kozijnen. Nu weet iedereen dat die combinatie
niet deugt, maar in 1995 wist men dat nog niet. Met alle gevolgen
van dien.’
René Schaap,
specialist schilderwerk
bedrijfsbureau onderhoud

Kwaliteit in onderhoud
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Wie of wat is Lamikon
Vertrouwen in Lamikon Woodstone
Na van verschillende kanten gewezen te zijn op
Lamikon Woodstone, gaat de woningcorporatie
zich beraden op een mogelijke toepassing hiervan. Schaap: ‘Onze doelstelling was dat het
complex zowel financieel als functioneel beheersbaar moest blijven. En met Lamikon Woodstone
zouden we dit kunnen realiseren. Feit is dat het
uiteindelijk toch iets is waar je vertrouwen in
moet hebben.’
De werkzaamheden
In 2007 is de Lamikon-systeemhouder gestart met
de werkzaamheden. Hij heeft o.a. de onder- en
tussendorpels totaal bekleed met Lamikon
Woodstone. Ook heeft hij bij diverse kozijnen de
panelen vervangen door Lamikon Woodstonepanelen. Eigenlijk heeft hij, zoals hijzelf zegt,
alle kritische onderdelen aangepakt en beschermd
met Lamikon Woodstone.
Tevredenheid en bedenkingen
Schaap is zeer tevreden met het resultaat van
de uitgevoerde werkzaamheden. ‘Het ziet er
weer strak uit en alles glimt weer lekker. Maar
het voornaamste is dat het houtrot weg is. Dat
is het behoud van de kozijnen.’
Toch heeft hij een aantal bedenkingen tegen
het Lamikon Woodstone-systeem. ‘Op grond
van enige ervaringen ermee, zijn we angstig
voor de mechanische belastbaarheid van het
systeem. Bij grote belasting kan de bekleding
breken. Daarom passen we het nu niet meer
toe op plaatsen waar de kans op mechanische
belasting hoog is.’ Een tweede bedenking betreft de lijm. Schaap vraagt zich af of in de loop
der jaren de lijm zijn kleefkracht wel weet te
behouden. ‘Ik blijf dat volgen!’
Vervolgtraject: geen onderhoudscontract
De Woonplaats heeft besloten voor het vervolgtraject geen onderhoudscontract af te sluiten
met de Lamikon-systeemhouder. De reden:
‘We gaan ervan uit dat de uitgevoerde reparaties
afdoende effect hebben zodat we zelf het risico
kunnen dragen van mogelijke houtrotschades in
de komende jaren. We monitoren vrij frequent,
ook inpandig, en verwachten dat we het beheersbaar kunnen houden.’
Lamikon-systeemhouder: blijft monitoren
Toch blijft de Lamikon-systeemhouder het project volgen, ook al sluit De Woonplaats geen
onderhoudscontract af. Hij vindt het belangrijk
om door ervaringscijfers te kunnen laten zien dat
door toepassing van de Lamikon-systemen voordeel bereikt kan worden, namelijk: verlenging
van het onderhoudsinterval én een drastische
verlenging van de levensduur van kozijnen.

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 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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