Kwaliteitseisen aanlevering hout

Van Swaaij Trade International B.V.
Tel. : (+31) (0) 653 153 875
E-mail : jvanswaaij@outlook.com

Brandvertragende vacuüm druk behandeling van hout en plaatmateriaal
Productielocatie:

Waterschoot Houthandel & Verduurzamen
Dorpsstraat 36
5529 AW CASTEREN
Tel.: 0497 - 682311

Lengte impregneerketel:
Max. hoogte x breedte

9 meter
1x1m

Pakketten dienen zo economisch mogelijk te worden samengesteld, aanleveren op 50 of 100 cm hoogte





















Gezaagd en geschaafd hout moet opgelat worden aangeleverd, om de toegankelijkheid van het middel
te bevorderen. Afstand tussen de latten 50 – 60 cm. Latafmeting minimaal 5 x 20 mm.
Bij voorkeur latten van dezelfde houtsoort. Zo niet dan vuren latten. Geen houtsoorten die inhoudstoffen
afgeven ivm versterking van latafdruikken.
Indien een eventuele aftekening van de stapellat ongewenst is, mag per twee lagen worden opgelat
(zichtzijdes op elkaar);
Het te behandelen hout moet vrij zijn van verf of andere afwerklagen, die de behandeling negatief
kunnen beïnvloeden;
Het te behandelen hout moet zijn ontdaan van schors, bast en cambiumlaag;
Het hout moet vrij zijn van stof, vet en vuil;
Het te behandelen hout moet vrij zijn van houtaantastende schimmels;
Het te behandelen hout moet droog zijn en vrij van, ijs, sneeuw etc;
Het te behandelen hout moet vrij zijn van zaag- of schaafresten ter voorkoming van een ongewenste
afvalstroom (sludge etc.);
Het te behandelen hout dient te worden gedroogd tot een houtvochtgehalte dat passend is voor het
beoogde toepassingsgebied;
Bij tussentijdse opslag dient het hout zodanig onder dak te worden geplaatst dat het niet in aanraking
komt met vocht. Voor de bepaling van het vochtgehalte is de meest vochtige plaats in het hout
maatgevend. Als goedkeuringcriterium wordt kwaliteitsniveau 3 volgens NEN 5461 gehanteerd;
Alle bewerkingen aan het hout moeten zijn voltooid voordat tot behandeling wordt overgegaan. Indien
onvermijdelijk, is na behandeling licht opschuren,boren en afkorten op beperkte schaal toegestaan;
Het vochtgehalte mag niet hoger zijn dan 22%;
Het vochtgehalte van met Magma Firestop SBP-1 behandeld hout kan niet worden gemeten met een
reguliere vochtmeter, slechts door middel van de droogstoof methode kan het vochtgehalte van
behandeld hout worden geanalyseerd.
In één charge mag slechts hout van gelijke impregneerbaarheid worden behandeld. Voor de
impregneerbaarheid van houtsoorten, zie NEN-EN 350-2;
Indien de opdrachtgever zelfstandig het drogen van het geïmpregneerde hout voor haar rekening neemt
dient dit hout binnen 4 werkdagen, na gereed melding van het hout, in een daarvoor bestemde
droogkamer geplaatst te worden;
Gebruik gegalvaniseerd of roestvrij staal bevestigingsmateriaal op brandvertragend geïmpregneerd hout;

Van toepassing zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden, met arbitraal beding, van de Vereniging van
Nederlandse Houtondernemingen, zoals deze laatstelijk zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
Flevoland te Lelystad. Een afschrift van deze voorwaarden zenden wij u desgevraagd kosteloos toe.
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