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Onderhoud van Rubbol XD High Gloss
Onderhoud van schilderwerk uitgevoerd met
Rubbol XD High Gloss
Voor gemiddelde omstandigheden kan onderstaand onderhoudsschema worden gehanteerd voor
schilderwerk dat met Rubbol XD High Gloss is uitgevoerd. Van invloed op de onderhoudsfrequentie zijn
o.a. de ligging van het object ten opzichte van weer en wind, de invloeden van de omgeving (bv. aan zee
of in de nabijheid van industrieën), de constructie en de beglazing.
Basisjaar

Nieuw verfsysteem

2e jaar

-

3e jaar

-

4e jaar

-

5e jaar

-

6e jaar

-

7e jaar

-

8e jaar

-

9e jaar

-

10e jaar

Herschilderbeurt

11e jaar

-

12e jaar

-

13e jaar

-

14e jaar

-

15e jaar

-

* In de periode tussen twee onderhoudsbeurten dienen het bouwdeel, de ondergrond, het beglazingsen het verfsysteem regelmatig te worden gecontroleerd en zo nodig moet herstel plaatsvinden.
INFOBLAD 1378 | MAART 2017 | V11

1 VAN 2

1.

BIJWERKBEURT

1.1. Voorbehandeling
- Eventuele gebreken bijwerken door schrappen en schuren.
1.2. Afwerking
- Kaal gekomen hout gronden met Rubbol Primer Extra.
- Bijgewerkte delen luchtig schuren.
- Spijkergaten, warren e.d. vullen met Polyfilla Pro W350.
- Bijgewerkte delen schuren en bijlakken met Rubbol Primer Extra.
- Liggende delen, alsmede ongeveer 15 cm door de verstekken omhoog, geheel overlakken met
Rubbol XD High Gloss.

2.

HERSCHILDERBEURT

2.1. Voorbehandeling
- Het geheel afwassen met ammoniakwater en terdege schuren.
- Eventuele gebreken bijwerken door schrappen en schuren.
2.2. Glaslatten
- Alle loszittende, niet goed ingekitte en ondeugdelijke glaslatten reinigen.
- Zo nodig ondeugdelijke glaslatten laten vervangen door derden (bij voorkeur vervangen door
ventilerende neuslatten).
- Glaslatten alzijdig en de open sponningen tweemaal gronden met Rubbol Primer.
- Opnieuw afkitten met Sikkens Urethaankit en vastzetten met koperen nagels of schroeven.
2.3. Vullen naden en scheuren
- Alle openstaande naden, scheuren e.d. op het kale hout glad en strak afmessen met Polyfilla Pro
W350.
2.4. Afwerking
- Kaal gekomen hout gronden met Rubbol Primer Extra.
- Bijgewerkte delen luchtig schuren.
- Spijkergaten, warren e.d. vullen met Polyfilla Pro W350.
- Bijgewerkte delen schuren en bijlakken met Rubbol Primer Extra.
- Bijgewerkte delen schuren en het geheel aflakken met Rubbol XD High Gloss.

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technical Support,
Tel.: 071-3083400, Internet: www.sikkens.nl.
De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het
volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de
onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere
aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem
normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een
nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.
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