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Herschilderadvies voor Canexel
gevelpanelen
Verfsystemen voor het bijwerken en
herschilderen van Canexel gevelpanelen
geïmporteerd door Fetim professional
Canexel is een direct gebruiksklare gevelbekleding op basis van geperste houtvezel die voorzien is van
een onderhoudsarme toplaag.

1.

REPARATIE VAN CANEXEL TOPLAAG

De Canexel toplaag kan met een dekverf, Rubbol BL Satura/ Rubbol BL Ventura Satin, worden
gerepareerd.
Sikkens Bouwverven garandeert een goede hechting van het hieronder beschreven systeem op Canexel.
Indien schade aan de originele toplaag niet hersteld wordt, komt de garantie te vervallen.
Voor het bijwerken van beschadigingen van bestaande panelen geldt dat de kleur en glans van de
fabrieksmatig aangebrachte laag kunnen zijn teruggelopen. Om de zichtbaarheid van kleur- en
glansverschillen tot een minimum te beperken, dient het reparatievlak zo klein mogelijk te worden
gehouden.

2.

BIJWERKSYSTEEM VOOR KLEINE BESCHADIGINGEN

Eventuele losse verfdeeltjes verwijderen.
De plekjes licht opruwen met Scotch Brite (red) en opzuiveren.
Kale plekjes behandelen met Rubbol BL Satura/ Rubbol BL Ventura Satin tot de oorspronkelijke laagdikte
van de toplaag.
De verf spaarzaam aanbrengen; alleen de beschadiging bijwerken/aanstippen.
Gebruik voor gecontroleerd aanbrengen een wattentip of klein penseel, niet een kwast (dit benadrukt de
beschadiging).

3.

HERSCHILDEREN VAN CANEXEL GEVELPANELEN

De Canexel toplaag kan met een dekverf, Rubbol BL Satura of Rubbol BL Ventura Satin, worden
overgeschilderd. Sikkens Bouwverven garandeert een goede hechting van het hieronder beschreven
systeem op Canexel. Indien schade aan de originele toplaag niet hersteld wordt, komt de garantie te
vervallen.

4.

HERSCHILDERSYSTEEM

Ondeugdelijke verflagen in afgebakende gedeeltes verwijderen door schrappen.
Eventueel verweerde plekken hout verwijderen door schrappen en/of schuren.
Overgangen van kaal gekomen plaatsen naar intacte verflagen vlak maken door schrappen en/of schuren.
Intacte verflagen afwassen met water met daaraan toegevoegd Polyfilla Pro S600 (mengverhouding
1:140).
Intact oppervlak opruwen met Scotch Brite (red), opzuiveren en stofvrij maken.
Kaal gekomen plaatsen gronden met Rubbol BL Primer of Rubbol BL Ventura Satin.
Het geheel voorlakken met Rubbol BL Satura, Rubbol BL Ventura Satin of Rubbol EPS Thix.
Het geheel aflakken met Rubbol BL Satura, Rubbol BL Ventura Satin of Rubbol EPS Thix.
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4.1. Opmerking
Bij lichte kleuren en/of het bereiken van voldoende laagdikte kan men eventueel volstaan met twee lagen
Rubbol BL Satura of Rubbol BL Ventura Satin.

5.

ONDERHOUD VAN RUBBOL BL SATURA/RUBBOL BL VENTURA SATIN

De Rubbol producten zijn eenvoudig te onderhouden:
Er kan, voor gemiddelde omstandigheden, worden volstaan met eenmaal in de vier jaar reinigen met
Polyfilla Pro S600/water in de mengverhouding 1:140 en afwerken volgens bovenstaand systeem. De
duurzaamheid van het verfsysteem (het moment van herschilderen) wordt in belangrijke mate bepaald
door de ondergrond, de kwaliteit van de constructie, de beglazing e.d.

6.

VERKRIJGBAARHEID VAN RUBBOL BL SATURA/RUBBOL BL VENTURA SATIN

De kleuren van de Canexel panelen zijn bij de Sikkens Service Centra bekend onder de kleurcollectie
‘Canexel’.
Wanneer u vraagt om een kleur uit de Canexel kleurcollectie, zal het Service Center deze voor u kunnen
maken in het door ons geadviseerde product.
De Canexel kleurcollectie bestaat uit de volgende kleuren:
Acadia

Midnight Blue

Almond

Mist Grey

Cedar

Sand

Country Red

Scotia Blue

Dutch Green

White

Granite

Yellowstone

Khaki
Voor verkoopadressen van Rubbol BL Satura en Rubbol BL Ventura Satin in de Canexel kleuren zie de
vestigingen op www.sikkens.nl

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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