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Voorgelakt verfsysteem van HEBO Kozijnen: HEBO X10/2 
 
Gefeliciteerd met de aanschaf van de gelakte producten van HEBO Kozijnen! Deze producten zijn beschermd 

met een duurzaam watergedragen voorlakverfsysteem van Drywood Coatings. Deze informatiefolder geeft aan 

dat uw ramen, deuren en kozijnen binnen 12 maanden na levering goed voorbehandeld en afgelakt moeten 

worden om het schilderwerk in optimale conditie te houden tot de eerste schilderbeurt. 
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Weergegeven onderhoudsschema’s zijn voor een gemiddelde blootstellingssituatie. DRYWOOD producten dienen verwerkt te worden volgens de productinformatiebladen en onder KOMO volgens het geldende certificaat met verwerkingsvoorschriften. Leidend voor garanties en aanspraken is altijd een projectspecifiek verftechnisch advies van Teknos Drywood B.V.  

Levering op de bouw/montage/herstel 
 
Het geveltimmerwerk is voorzien van een porievullende flowcoatlaag—Optiprimer Flowcoat, één laag Optifinish G70 en één 

laag Optifinish G70 (lichte kleuren) of Optfinish G40 (donkere kleuren) in een totale laagdikte van minimaal 120 mu. 

Beschadigingen in kaal hout repareren met DRYWOOD  Renoflex Timber. Alle bschadigingen op gelakte delen herstellen met 

DRYWOOD Renoquick. Herstel tot oorspronkelijke laagdikte door enkele malen gronden met DRYWOOD Poseidon Primer 

(watergedragen) of DRYWOOD Syntéco Primer AS (oplosmiddelhoudend) tot de oorspronkelijke laagdikte. 

Afschilderen op de bouw binnenzijde 
 
Voorbehandeling als buitenzijde. Beschadigingen bijwerken met DRYWOOD Acrylplamuur. In principe hoeft kitwerk niet 

geschilderd te worden. Soms is het noodzakelijk voor een goede hechting dat de kit gegrond wordt met een verf op basis van 

acryaat zoals Drywood Poseidon Primer. Test altijd de hechting op kit. 

Eventueel gronden met DRYWOOD Poseidon Primer. Licht schuren en afstoffen en aflakken met DRYWOOD Poseidon ZG 

(zijdeglans watergedragen alkydverf) of DRYWOOD Poseidon HG (hoogglans watergedragen alkydverf). 

Afschilderen op de bouw buitenzijde 
 
Vuil etc. van de voorgelakte delen verwijderen. Het oppervlak reinigen met ammoniakhoudend water of een vergelijkbaar 

middel, nawassen en licht schuren. Let op dat de ronde kanten niet doorgeschuurd worden. Ontstoffen. Eventuele reparaties 

aan het verfsysteem uitvoeren zoals hierboven beschreven. Beschadigingen op gelakte delen, spijker en nietgaten repareren 

met DRYWOOD Renoquick en nooit met een polyester reparatiemiddel of stopverf. Kitwerk controleren en bij gebreken 

herstellen met DRYWOOD Parasilico VP/Easyseal XPS. In principe hoeft dit kitwerk niet geschilderd te worden. Andere kitten 

zoals Soudal dienen mogelijk wel geschilderd te worden; soms is het noodzakelijk voor een goede hechting dat deze kit 

gegrond wordt met een verf op basis van acryaat zoals Drywood Poseidon Primer. Test altijd de hechting op kit. 

Schilderen met bijvoorbeeld DRYWOOD Poseidon HG (hoogglans watergedragen alkydverf), DRYWOOD Poseidon UV GL 

(glanzende watergedragen verf), DRYWOOD VVH Nova GL (glanzende zeer duurzame watergedragen verf) DRYWOOD 

Syntéco AS HG (hoogglans oplosmiddelhoudende verf) of DRYWOOD Syntéco GS Brilliant (hoogglans zeer duurzame 

oplosmiddelhoudende verf) zodat een droge laagdikte van 35-40 mu wordt aangebracht. 

Voor donkere kleuren adviseert Teknos Drywood twee lagen DRYWOOD VVH Nova GL. Regelmatig schoonmaken, inspectie 

op gebreken en deze bijwerken verlengd de levensduur.   

Schilderen op de bouw met andere producten 
 
In principe is het voorlaksysteem van HEBO kozijnen goed overschilderbaar met alle gangbare verfsystemen. Uw schilder of 

vakverfhandel kan u hierover adviseren. Producten van Teknos Drywood zijn via de verfgroothandel of via de webshop op 

www.teknosdrywood.nl gemakkelijk verkrijgbaar. 

Afgelakte producten van HEBO Kozijnen 
 
Het is ook mogelijk om de producten kant en klaar afgelakt aan te schaffen. De aflaklaag is dan onder geconditioneerde 

omstandigheden in de fabriek van HEBO Kozijnen aangebracht en biedt een langdurige bescherming zoals een eerste 

schilderbeurt tot het 7e jaar. 
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