Verwerkings- en Montage voorschriften NONIGNIS / IGNIS
Gevelbekleding NONIGNIS / IGNIS van massief hout.
NONIGNIS kan worden toegepast in de gevel, kozijnborstweringen en voor houten bergingen,
schuttingen, balkonhekken. Deze verwerkingsvoorschriften zijn bedoeld als leidraad voor het juist
verwerken van NONIGNIS. Een juiste verwerking garandeert een optimaal presteren van uw
bekleding. NON IGNIS is gemaakt van echt hout en de stabiliteit van dit natuurlijke materiaal kan
niet worden gegarandeerd. Elke boom is weer anders van structuur en densiteit. Gedurende het
productieproces wordt geprobeerd om de natuurlijke houteigenschappen zoveel mogelijk te
minimaliseren. Deze natuurlijke eigenschappen kunnen voorkomen, maar zullen de eigenschappen
van de gevelbekleding niet beïnvloeden. Het navolgen van de richtlijnen zal leiden tot een lange
levensduur, een blijvend mooi resultaat en het zal de bewezen brandvertragende eigenschappen
van NONIGNIS zeker stellen. Het niet naleven van de verwerkingsvoorschriften kan van negatieve
invloed zijn op het presteren van dit product. NONIGNIS kan bij het afwijken van de voorschriften
de producteigenschappen en het presteren niet garanderen. Heeft na het doorlezen van de
voorschriften nog vragen neem dan gerust contact op met uw leverancier.
Bevestiging dubbel regelwerk voor verticale bekleding
Voor het dubbele regelwerk waarop de gevelbekleding bevestigd wordt, is hout met een natuurlijke
duurzaamheid van, of verduurzaamd tot, klasse 1 of 2 te gebruiken. Indien het een open systeem betreft
dient de achterconstructie ook door NONIGNIS geleverd te worden. Ook voor een gesloten systeem wordt
aangeraden om een NONIGNIS achterconstructie toe te passen. De minimumafmeting van het
regelwerk is 28 x 45 mm. De indringing van de rvs nagel of rvs schroef in het regelwerk dient
minimaal 1,5 maal de dikte van het te bevestigen profiel te zijn.
Regels worden bevestigd aan het achterliggende hout met rvs a4 bevestigingsmiddelen. De regelafstand
is maximaal 60 cm HOH. Breng ter plaatse van ontmoetingen in de lengterichting van NONIGNIS
profielen een bredere of een tweetal regels aan. Bij een verticale gevelbekleding dienen de regels
horizontaal bevestigd zijn en dienen de regels aan de bovenzijde zijn afgeschuind. Het dubbele regelwerk
zodanig aanbrengen dat het vocht wegloopt van de bekleding en kan vallen in de vrije spouw (minimaal 22
cm). Dit om vochtaftekening op de gevelbekleding te voorkomen.
Het is van groot belang dat er zich in en achter de bekleding geen vocht ophoopt. Daarom moet de spouw
achter de buitenbekleding in alle gevallen voldoende worden geventileerd met buitenlucht. Zorg zowel aan
de boven- als onderzijde van de gevel voor maximale toelucht en aflucht met een kierbreedte van
10 mm. Per 3 verdiepingen dient een ventilatiestrook te worden aangebracht. Indien van toepassing
neemt dan contact op met uw leverancier.
Voorbeeld dubbel regelwerk
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Bevestiging regelwerk voor horizontale bekleding
Voor het regelwerk waarop de gevelbekleding bevestigd wordt, is hout met een natuurlijke
duurzaamheid van, of verduurzaamd tot, klasse 1 of 2 te gebruiken. Indien het een open systeem
betreft dient de achterconstructie ook door NONIGNIS geleverd te worden. Ook voor een
gesloten systeem wordt aangeraden om een NONIGNIS achterconstructie toe te passen. De
minimumafmeting van het regelwerk is 28 x 45 mm. De indringing van de rvs nagel of rvs
schroef in het regelwerk dient minimaal 1,5 maal de dikte van het te bevestigen profiel te
zijn. Regels worden bevestigd aan het achterliggende hout met rvs a4 bevestigingsmiddelen. De
regelafstand is maximaal 60 cm HOH. Breng ter plaatse van ontmoetingen in de lengterichting
van NONIGNIS profielen een bredere of een tweetal regels aan. Het dubbele regelwerk zodanig
aanbrengen dat het vocht wegloopt van de bekleding en kan vallen in de vrije spouw (minimaal
22 cm). Dit om vochtaftekening op de gevelbekleding te voorkomen. Het is van groot belang dat
er zich in en achter de bekleding geen vocht ophoopt. Daarom moet de spouw achter de
buitenbekleding in alle gevallen voldoende worden geventileerd met buitenlucht. Zorg zowel aan
de boven- als onderzijde van de gevel voor maximale toelucht en aflucht met een
kierbreedte van 10 mm. Per 3 verdiepingen dient een ventilatiestrook te worden
aangebracht. Indien van toepassing neemt dan contact op met uw leverancier.
Voorbeeld van horizontaal regelwerk

Aanbrengen NONIGNIS gevelbekleding
De NONIGNIS delen worden op de regels bevestigd met roestvaststalen ringnagels of
schroeven (lenskop of bolkop). Maximale dikte Nagels 3 mm en Schroeven 5 mm (bij
voorkeur voorboren). Nagels en schroeven van andere metalen zijn niet toegestaan. Let erop
dat de koppen van de nagels of schroeven op het oppervlak van het houten deel blijven liggen.
Ze in het oppervlak drijven beschadigt het hout en doet de garantie vervallen indien niet conform
voorschriften bijgewerkt.
Lengte en plaats van de bevestigingsmiddelen. Maximale dikte Nagel 3 mm / Schroef 5 mm
Soort gevelbekleding
Minimale lengte Plaats van de nagel of schroef
( dikte van het te in het deel, bij één
bevestigen deel) bevestigingsmiddel per deel
nagel
schroef
Rabatdelen
2,5
2
25 mm uit de onderzijde
Potdekselwerk
3,5
3
30 mm uit de onderzijde
Zweeds rabat
2,5
2
45 mm uit de onderzijde
Opdekwerk Smalle
opdekstroken
gelijke delen
Open gevelbekleding
Bron: Houtwijzer Centrum Hout

3,5

3

in het midden van het deel

3,5
2,5

3
2

25 mm uit de kant van het deel
in het midden van het deel
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Spijker en schroef details

Uitvoeringseisen
1. Om kopscheuren te voorkomen, de delen aan de uiteinden van de profielen met één nagel of
schroef per steunpunt bevestigen op minimaal 50 mm uit het einde. Bij kleinere eindafstanden
de gaten voorboren. Let op achterzijde is geen zichtzijde !
Bij tussensteunpunten één of bij profielbreedtes > 120 mm twee bevestigingsmiddelen per regel
toepassen. Afstand tot de randen minimaal 15 mm.
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2. Met het oog op eventueel zwellen moeten de delen met een minimale speling van 5-6 mm in
de breedte worden aangebracht. Bij open gevelbekleding een onderlinge afstand van minimaal
8 tot maximaal 10 mm. Breedtemaat tolerantie van + 3 / -3 mm toegestaan.

3. De delen 9 -12 mm vrijhouden van aansluitende constructieonderdelen. Ook bij onderlinge
ontmoetingen van NONIGNIS profielen circa 9-12 mm ruimte houden tussen de delen.
4. Let op de beëindiging aan de onderzijde. Laat tussen hout en maaiveld een afstand van
minimaal 300 mm. Een grindkoffer wordt aanbevolen.
Bij voldoende afstand tussen hout en maaiveld blijft hout vrij van opspattend vocht en vuil.
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5. Voorkom inwatering in kops hout van vertikaal aangebrachte NONIGNIS profielen door het
toepassen een afschuining (15 – 25 graden) of een Z-profiel. Houdt bij toepassing van
afdekprofielen rekening met de benodigde ventilatie-ruimte ( Zorg zowel aan de boven- als
onderzijde van de gevel voor maximale toelucht en aflucht met een kierbreedte van 10
mm. Per 3 verdiepingen dient een ventilatiestrook te worden aangebracht).
6. De onderste regel of kopse kanten aan de onderzijde naar binnen toe afschuinen (15 – 25
graden), zodat een afdruiprand ontstaat.
7. Bij ontmoetingen van verticaal aangebrachte gevelbekleding de profielen afschuinen 15 – 25
graden), waardoor een afdruiprand ontstaat. Bij ontmoetingen circa 7-10 mm ruimte houden
tussen de delen.
8. Bij op lengte korten van de delen: Kop licht opschuren, ook de randen, vervolgens 1 maal
Innoshield sealer aanbrengen en 2 tot 3 maal de kop afwerken met Innoshield DRF XT
Afwerking en Onderhoud
Op het NONIGNIS systeem verlenen wij een garantie mits onderstaand onderhoudsvoorschrift in
acht genomen wordt.
1e jaar:Geen onderhoud, enkel controleren op beschadigingen en bijwerken indien noodzakelijk
2e jaar:Geen onderhoud, enkel controleren op beschadigingen en bijwerken indien noodzakelijk
3e jaar:Geen onderhoud, enkel controleren op beschadigingen en bijwerken indien noodzakelijk
4e jaar:Geen onderhoud, enkel controleren op beschadigingen en bijwerken indien noodzakelijk
5e jaar:Oppervlak reinigen / schildergereed maken en voorzien van Inno Shield DRF XT
6e jaar : zie 1e jaar
7e jaar : zie 2e jaar
8e jaar : zie 3e jaar
9e jaar : zie 4e jaar
10e jaar: zie 5e jaar
Onderhoud
Informeer de eindgebruiker over de onderhoudsaspecten en voorschriften. Werk de kopse kanten
van het hout goed af en voorkom dat er opstaande vezels door de filmlaag heen steken. Kops
afwerken (licht opschuren incl. de randen) 1 x Innoshield sealer en vervolgens minimaal 2
x met Innoshield DRF XT behandelen.
- Controleer regelmatig (jaarlijks) de staat van de afwerking op gebreken en herstel waar nodig
- Breng op tijd een nieuwe toplaag aan / Zichtbaar hout dient direct te worden bijgewerkt.
- Let erop dat de onderhoudslaag is afgestemd op de oorspronkelijke afwerking.
- Voorkom dat hout in contact komt met grond (minimale afstand 30 cm tot maaiveld)
- Controleer regelmatig de ventilatieopeningen
- Verwijder eventueel aanwezige alg- mos aangroei met water en een borstel.
- Kleine imperfecties aan de lak, als resultaat van natuurlijke eigenschappen vallen niet onder de
garantie.
- Met name op het noorden gelegen vlakken dienen goed gecontroleerd te worden op
mos aangroei. Mos aangroei dient te worden verwijderd, zodra het wordt geconstateerd.
Reinigen dient met een borstel te geschieden. Bij gebruik van mechanische of hogedruk
Machines vervalt de garantie.
-Lichte verkleuring zal in de loop der tijd voorkomen. Met name op de Zuid en Westgevel.
Verkleuring valt niet onder garantie.
Projecten vanaf 50 m2 dienen voor aanvang van de verwerking van de NONIGNIS delen te
worden gemeld (bij de leverende partij) om NONIGNIS de gelegenheid te geven het project
te bezoeken en beoordelen. Indien dit niet gebeurt wordt er geen garantie verleent.
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Voorbeeld details buitenhoeken

Voorbeeld details binnenhoeken
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Voorbeeld details ontmoetingen horizontaal aangebrachte delen

Voorbeeld details ontmoetingen verticaal aangebrachte delen
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Bevestigingsdetails
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