BELANGRIJKE INFO OVER (OPTIONELE) DRUKIMPREGNATIE
Indien U koos voor een
drukgeïmpregneerde blokhut dan
hebben wij hieronder belangrijke info
voor u:

en niet opnieuw nat kan worden. Indien
u de planken niet oplat , kunnen er
(ongevaarlijke maar minder fraaie)
oppervlakteschimmels ontstaan.

Wat houdt het impregneren van een
blokhut in ?

Het geïmpregneerde en dus natte hout
is dik en gezwollen waardoor de
hoekverbindingen en de tand en groef
tijdens het monteren soms wat minder
goed kunnen passen (knellen). Dit is
normaal. Dankzij onze meegeleverde
wetmounters kan u de vochtige planken
toch monteren en zal alles op zijn plaats
vallen.

Impregneren is het verduurzamen van
onbehandeld hout met een
impregneermiddel. Dit gebeurt in een
installatie die eerst vacuüm getrokken
wordt en nadien gevuld wordt met
impregneermiddel. Tot slot wordt deze
vloeistof onder hoge druk in het hout
geperst.
Tijdens het impregneren wordt het hout
bestand gemaakt tegen schimmels en
insecten. Hierdoor gaat het hout
beduidend langer mee dan onbehandeld
hout. Na het drukimpregneren krijgt het
hout een goud-groene tint. Let wel op:
drukimpregnatie is geen bescherming
tegen vocht. U dient dus binnen een
redelijke termijn nog de blokhut te
behandelen met een vochtwerend
middel.
Droogtijd van de geïmpregneerde
blokhut ?
Om een veilig transport te garanderen
verpakken wij de blokhut in plastiek.
Het is de bedoeling dat u na de levering
deze plastiek onmiddellijk volledig
verwijderd. Bent u niet zinnens om de
blokhut in de komende maand op te
bouwen dan raden wij u aan om de
planken op te latten in lagen met
plankjes tussenin, (gestapeld dus, zeker
niet los laten liggen!). Doe dit best op
een beschutte en overdekte plek zodat
het hout door de wind kan drogen

Hou er rekening mee dat de planken
nog erg zullen krimpen (tot meer dan
6mm per plank is mogelijk!). Schrik dus
niet indien u bovenaan de blokhut niet
overal op dezelfde hoogte uitkomt of
indien er nog een opening blijft boven
raam of deur. Wanneer het hout
helemaal gedroogd is zal alles op niveau
zijn. Zie ook de uitleg hieronder wat te
doen bij hoogteverschillen. Dankzij de
meegeleverde wetmounters kan u alles
onder spanning houden en het hout
gecontroleerd helpen zakken. Span
regelmatig aan in de eerste weken na
montage. Stop dus absoluut NIETS in de
openingen boven ramen en deur. Deze
openingen gaan verdwijnen met het
drogen. Indien u toch iets extra zou
installeren zal u gegarandeerd
problemen krijgen nadien.
Verven of beitsen van geïmpregneerde
blokhut ?
Een geïmpregneerde blokhut is enkel
beschermd tegen rot, schimmel en
insecten, niet tegen vocht. Indien u de
Gardenas waximpregnatie bestelde zal

er de eerste maanden wel een tijdelijke
bescherming zijn tegen regenbuien.
Vocht doet het hout harder leven en
hierdoor kan het hout soms splijten en
barsten.
D.w.z. dat een behandeling tegen vocht
noodzakelijk is. Mocht u de
geïmpregneerde blokhut willen
afwerken met een gekleurde beits dan is
dat geen probleem. U kan de blokhut in
elke gewenste kleur beitsen met een
beits voor buitentoepassing om zodanig
een vochtbestendige en UVbeschermende behandeling te
bekomen. Behandel pas tegen vocht
wanneer het hout volledig droog is.
Specifieke eigenschappen.
Door drukimpregnatie, kunnen zich
meer barstjes en scheurtjes voordoen in
het hout, dit is volkomen normaal,
ongevaarlijk en onschadelijk voor het
geheel.
Er kunnen zich groene of witte vlekken
voordoen op het hout, dit zijn
impregneerzouten, dit heeft geen
invloed op de duurzaamheid van het
hout. Deze vlekken zullen met de tijd
vanzelf verdwijnen.
Het hout is ook gevoeliger voor
kromtrekken, vandaar het belang van de
blokhut op te latten tijdens het drogen
en niet zonder druk los te laten liggen
Hebt u na het lezen van deze informatie
toch nog bijkomende vragen, aarzel dan
zeker niet om ons te contacteren.
PER MAIL : info@gardenas.be of
TELEFOON : +32(0) 52 21 95 71
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