Woningcorporatie RWS in Goes heeft er alle vertrouwen in:

47 jaar oude kozijnen krijgen tweede
leven met Lamikon Woodstone-systeem

Woningcorporatie RWS in Goes staat in
2010 voor de vraag wat er moet gebeuren
met de vurenhouten kozijnen in een flat
uit 1963. Na een traditionele houtrot
reparatie in 1995 is er opnieuw houtrot
ontstaan. Moeten de kozijnen worden
vervangen of is een resultaatgericht
scenario een optie? De Lamikon-dealer
denkt mee en stelt een aantal scenario’s
op.

De desbetreffende flat ligt aan de Nachtegaallaan in Goes.
‘Vijftien jaar geleden heeft RWS flink geïnvesteerd in deze flat’,
vertelt Peter Zandbergen, projectleider vastgoed bij woningcorporatie
RWS in Goes. ‘De flat heeft toen een totale opknapbeurt gekregen.
De kozijnen hadden een slechte detaillering waardoor inwatering
was ontstaan met als gevolg houtrot. Er zijn toen o.a. nieuwe
hardhouten ramen en deuren geplaatst. De vurenhouten kozijnen zijn
toen niet vervangen maar aangepakt met traditioneel houtrotherstel.
Maar zoals te verwachten was, werd in 2009 tijdens het prikwerk
opnieuw veel houtrot geconstateerd in deze kozijnen.’
Peter Zandbergen

Kwaliteit in onderhoud

Zoeken naar een oplossing
De vraag voor RWS is dan hoe het houtrot
probleem in deze flat het beste aangepakt kan
worden. ‘De Lamikon-dealer stelde voor om het
Lamikon Woodstone-systeem te gaan toepassen’,
vertelt Zandbergen. ‘Hij heeft ons een project
ervan laten zien in Middelburg en we waren echt
onder de indruk van het resultaat. Het leek ons
een ideale oplossing voor ons probleem.
Uiteindelijk heeft hij ons een voorstel gedaan
dat uit verschillende scenario’s bestond.’
BRL 5026: garantie
Uit drie scenario’s kiest RWS voor de zekerheid
van het scenario “resultaatgericht onderhoud
volgens de BRL 5026”. Het houdt in dat niet
alleen hersteld wordt maar dat ook de oorzaken
van houtrotschades worden weggenomen.
Geheel volgens de Lamikon-methode, met
toepassing van Lamikon Woodstone. Én met
de garantie dat minimaal 15 jaar lang geen
houtrotschades zullen ontstaan. Daarvoor wordt
met RWS een inspectie-onderhoudstraject voor
15 jaar afgesloten dat daarna eventueel
verlengd kan worden.
Kozijnen krijgen tweede leven
Zandbergen licht de keuze voor dit scenario
toe: ‘We hebben vertrouwen in het Lamikon
Woodstone-systeem en zijn er nu zeker van
dat de 47 jaar oude kozijnen minstens nog
15 jaar meegaan. Het ontzorgt ons en geeft
ons budgetzekerheid. Bovendien is het een
duurzame methode waarmee we het milieu
ook minder belasten dan met vervanging.
De kozijnen krijgen nu een tweede leven.
En de overlast voor de bewoners is minimaal
met dit systeem. Dat is voor ons ook een
belangrijk argument geweest.’
Het hele project is inmiddels afgerond.
Alle kozijnen, behalve de ramen, zijn bekleed
met het Lamikon Woodstone-systeem.
En het resultaat mag er zijn: de 47 jaar oude
flat ziet er weer geweldig uit!

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

Wie of wat is Lamikon
Lamikon is een netwerkorganisatie die productconc epten en diensten ontwikkelt, promoot en
bewaakt voor het blijvend in stand houden van houten
gevelelementen voor bestaande en nieuwbouw.
Bij Lamikon zijn gerenommeerde totaalonderhouds
bedrijven 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 verfgebre
ken 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 –proces
certificaat.
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