Woningstichting Pré Wonen uit Haarlem wil houtrotproblemen structureel
oplossen en komt zélf met voorstel:

Detailleringsproblemen aanpakken met
Lamikon Woodstone
Bij 42 eengezinswoningen aan De
Linge in Heemstede constateert
woningstichting Pré Wonen houtrot
als gevolg van slechte detailleringen
en toepassing van zacht hout.
Traditionele reparaties blijken niet
afdoende en gezocht wordt naar
een structurele oplossing voor het
probleem.
De
woningstichting
bestudeert de mogelijkheden van
Lamikon Woodstone en stelt op
grond daarvan zelf een bestek op. De
Lamikon-systeemhouder gaat ermee
aan de slag: het wordt voor beide het
eerste Lamikon Woodstone-project!

John de Jong, Projectleider

Het probleem
De 42 eengezinswoningen aan De Linge in Heemstede dateren uit
de zeventiger jaren. De naaldhouten kozijnen en met name de
onderdorpels vertonen houtrotaantasting, hoewel de afgelopen jaren
toch de nodige houtrotreparaties zijn uitgevoerd. ‘Het probleem zit in
de matige detaillering’, vertelt John de Jong, projectleider planmatig
onderhoud bij Pré Wonen. ‘De rabatdelen zijn slecht geventileerd
aangebracht en zitten aan de onderzijde dicht op de onderdorpel. Wij
hebben in het verleden de aangetaste onderdorpels eruit gehaald,
nieuwe erin gezet en de rabatdelen weer teruggeplaatst. Maar dat
is kostbaar, veroorzaakt veel overlast én blijkt niet afdoende: het
probleem komt na verloop van tijd weer terug. De vraag voor ons was
dus: hoe lossen wij dit probleem op een eenvoudige en structurele
manier op?’

Kwaliteit in onderhoud
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Wie of wat is Lamikon
Pré Wonen vindt oplossing:
Lamikon Woodstone!
Pré Wonen hoort over Lamikon Woodstone
waarmee dure reparaties van onderdorpels
voorkomen kunnen worden én waarmee het
complex beheersbaar kan worden gemaakt.
De Jong: ‘Wij zijn erg gericht op constructieve
oplossingen en hebben daarom eerst goed
onderzoek gedaan naar Lamikon Woodstone.
Op grond daarvan hebben wij een eigen bestek
geschreven en daarin exact aangegeven hoe wij
de houtrotreparatie met Lamikon Woodstone
uitgevoerd wilden hebben.’
Volgens de Lamikon-systeemhouder is het een
nagenoeg sluitend plan van aanpak. Ook hij ziet
Lamikon Woodstone hier als dé oplossing.
Betrokkenheid
Pré Wonen en de Lamikon-systeemhouder zijn
beide intensief betrokken bij hun eerste Lamikon
Woodstone-project. Voor de woningstichting was
de onervarenheid van de systeemhouder reden
om vooraf duidelijke afspraken te maken. ‘Wij
hadden er wel vertrouwen in, maar wilden toch
zoveel mogelijk twijfels onzerzijds wegnemen.’
Ook de systeemhouder volgt het project op de
voet. Er zitten voor hem, maar ook voor de
opdrachtgever, veel leermomenten in. Hij krijgt
hierin ondersteuning van Lamikon.
Aanpak mét resultaat
Eind augustus is de systeemhouder begonnen
met de opknapbeurt van de woningen. De
aanpak is gericht op duurzaam onderhouden.
Met toepassing van Lamikonplan en Lamikon
Woodstone worden houtrotvrije gevelelementen
gerealiseerd: na twee maanden kan al worden
geconstateerd dat het vochtgehalte in het hout
sterk afneemt!
Vertrouwen
Pré Wonen heeft welbewust gekozen voor
Lamikon Woodstone. ‘We geloven in deze
methode: het hout wordt geventileerd en blijft
daardoor droog. En droog hout rot niet. Het is
wel een duurdere methode, maar daar staat
tegenover dat het complex ook in de toekomst
beheersbaar blijft.’ Toch is De Jong enigszins
sceptisch: ‘Het is hoe dan ook een kitvoeg
en ik moet nog zien hoe die zich in de loop
van de tijd gaat houden. Bij de eerstvolgende
schilderbeurt zullen wij de kitvoeg beslist extra
nakijken!’ Vooralsnog wint het vertrouwen het
van de scepsis want De Jong stelt vast er toch
wel heil in te zien. ‘Ik verwacht dat wij in de
toekomst meer met Lamikon gaan doen!’

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.
Houtrenovatiesysteem
Lamikonplan zorgt voor
een gereguleerde vochthuishouding in het hout. Een onderhoudssysteem dat
uitstekend geschikt is voor de renovatie, maar dat u
zeker ook kunt inzetten als preventief wapen.
Verhoogde vochtpercentages worden opgespoord en
de oorzaken worden in kaart gebracht. Een betrouwbaar
projectadvies geeft aan welke maatregelen leiden tot
een onderhoudsarme houten gevel. Een waardevolle
prestatie, die al meer dan 25 jaar structureel afrekent
met houtrot en verfgebreken!

Houtbekledingssysteem
Het
gepatenteerde
Lamikon
Woodstonesysteem biedt een levenslange bescherming van
houten gevelelementen en rekent structureel af met
houtrot en verfgebreken. Het houtwerk krijgt een beluchte bekleding van unieke steenvezelprofielen en beschermt het hout duurzaam door middel van ventilatie aan de buitenkant van het kozijn. Het kozijn is
onbereikbaar voor weersinvloeden terwijl het hout vrij
kan ademen en overtollig vocht gemakkelijk kwijt kan.
Het Lamikon Woodstone-systeem is een uitstekende
oplossing voor o.a. verkeerd gelamineerd en gevingerlast hout en foutieve detailleringen.
Lamikon Woodstone-bekledingssysteem is één
van de beste dubokeuzes in de toepassing.

Complete houten
gevelelementen
De duurzaamheid van
LamikonLongLife is onbeperkt! Bij oplevering van de
LamikonLongLife-kozijnen staat het unieke monitorschema voor minimaal 15 jaar borg voor het blijvend
functioneren.
Door het beheersen van het natuurlijke vochtpercentage van het hout treedt geen houtrot op en blijven
verfgebreken uit. Het LamikonLongLife-gevelelement:
- heeft een waterdichte verbinding;
- voldoet aan de door het GIW gestelde acceptatieeisen voor woningen en woongebouwen met een
GIW-garantie;
- wordt geleverd met FSC gecertificeerd hout;
- is voorzien van een KOMO® product- én procescertificaat.
LamikonLongLife-gevelelement is één van
de beste dubo-keuzes in de toepassing.

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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