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Kleurkeuze Alustabiel deurplaten
Een algemene regel is dat donkere kleuren beduidend warmer worden dan lichte kleuren en hierdoor is
onderhoud aan donkere kleuren frequenter noodzakelijk dan bij lichte kleuren.
Donkere kleuren nemen veel warmte op van het zonlicht en hierdoor zal het onderliggende hout veel
meer “werken”. De verflaag moet deze werking kunnen opvangen maar na gelang de tijd verstrijkt zal
de verflaag star c.q. bros worden en uiteindelijk barsten, ook wel craquelé genoemd.
Zeer donkere kleuren, vallend in klasse drie van Tabel 1, worden afgeraden i.v.m. genoemde
temperatuurstijgingen, vooral tijdens de zomer. In de garantievoorwaarden zijn craquelé-schades van
verf en barstvorming van het onderliggende houtfineer op deuren, voorzien van kleuren uit klasse III
alsmede deuren die transparant zijn afgewerkt, uitgesloten.
Bij alle kleuren die in klasse I en II vallen, zijn de garantievoorwaarden normaal van toepassing. De
deur dient te worden onderhouden zoals aangegeven in Tabel 2.
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Klasse 1
Deze kleuren kunt u onder alle omstandigheden toepassen. Deze kleuren genieten de voorkeur als de
deur is geplaatst op een zuid-oostelijke tot zuid-westelijke richting.

Klasse 2
Deze kleuren kunt u onder normale omstandigheden toepassen met dien verstande dat de inspectieen onderhoudsfrequentie wordt aangehouden zoals vermeld is in
Tabel 2
.

Klasse 3
Kiest u voor kleuren die vallen in klasse 3 of voor transparante afwerking, dan zullen de verf en het
onderliggende houtfineer intensiever belast worden door de weersinvloeden. Het dringend advies is
hier om het inspectie- en onderhoudsschema strikt op te volgen. Bij gebruik van deze kleuren alsmede
transparante lakafwerking vervalt de garantie op craquelé/openbarsten van verf alsook het openbarsten van het onderliggende houtfineer.

Kleuren en vormstabiliteit:
Indien een deur is afgelakt in kleurklasse-3, wordt de garantie op vormstabiliteit met 1 klasse
wordt verlaagd. Bijvoorbeeld: een deur die in vormstabiliteitsklasse 2 valt, zal door toepassing van een
klasse-3 kleur (sterke opwarming) in vormstabiliteitsklasse 1 vallen.
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