
10 jaar geen onderhouds- 
schilderwerk! 
Wijzonol LBH Silicon Alkyd Hoogglanslak
is de verf die helpt dit te realiseren
Wijzonol LBH Silicon Alkyd Hoogglanslak is een verf met een lange onderhoudsverwachting van 10 jaar. Voor 
een duurzame en langdurige bescherming van uw project is echter meer nodig dan een verf die dit mede moge-
lijk maakt. Een langdurige bescherming van bouwdelen wordt voor een groot gedeelte bepaald door:

de ligging/situering
• noord, oost, zuid of westgevel, in- of uitpandig, land-, zee- of industrieklimaat

de te behandelen ondergrond (houtsoort, soort metaal en kunststof)
• loof- of naaldhout, duurzaamheidsklasse, zwel- en krimpgedrag, wel of geen poriën, vingerlassen, gelami-

neerd, type plaatmateriaal, verzinkt of niet-verzinkt staal

de constructie
• detaillering, verbindingen, dorpelafdekker, neuslat en plaatsing daarvan, afwatering, aanwezigheid van capil-

laire naden, deugdelijkheid loodslabben en andere bouwkundige zaken

de conditie van het huidig verfsysteem, het toe te passen verfsysteem en de kleur
• kwaliteit, hechting, laagdikte en ouderdom bestaand schilderwerk, opbouw nieuw verfsysteem, lichte of 

donkere kleur, UV-bestendige kleur

de conditie van de ondergrond
• mogelijke aanwezigheid van verborgen (bouwkundige)gebreken in de ondergrond

de conditie van het binnenschilderwerk aan het buitengevelelement
• intact schilderwerk met dichte verbindingen en intacte afdichting langs de beglazing of niet

het beglazingssysteem
• van binnenuit, bevestiging en type glaslat, toegepaste beglazingskit, conditie afdichting beglazingsvoeg

de mechanische belasting
• licht, normaal of zwaar belast

het regelmatig reinigen van het schilderwerk, de aangrenzende beglazing en oppervlakken
• landelijk klimaat 3x per jaar, zee- of industrieklimaat 4x per jaar, m.b.v. pH-neutraal reinigingsmiddel

het tijdig bijwerken van (mechanische) beschadigingen van het verfsysteem of de ondergrond.
• voorkomen van vervolgschade die een langdurige bescherming nadelig beïnvloeden

Of ‘10 jaar geen onderhoudsschilderwerk’ bij uw project te realiseren is zal vastgesteld moeten worden door 
een verftechnisch adviseur van Wijzonol Bouwverven B.V.. Hij zal samen met u uw project beoordelen op de 
hierboven vermelde punten, een maatadvies opstellen voor uw project en daarbij aangeven of ‘10 jaar geen 
onderhoudsschilderwerk’ te realiseren is 1. 
Voor de start van het schilderwerk zal er een afstemming tussen de schilder, opdrachtgever en verftechnisch 
adviseur moeten plaatsvinden, waarbij zij zich conformeren aan de behandelingen zoals deze zijn omschreven in 
het verftechnisch advies.
Tijdens de uitvoering zal het schilderwerk door deze verftechnisch adviseur begeleid worden en worden waar-
nemingen e.d. in een rapport vastgelegd. Als bij de eindbeoordeling wordt vastgesteld dat aan de in het advies 
gestelde eisen wordt voldaan, dan kan het garantiecontract voor dit project worden afgegeven.

1 via de LDV-module van Wijzonol Bouwverven is het mogelijk op basis van project eigen gegevens een indicatie 
te geven van de onderhoudsverwachting per project en delen daarvan


