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ProDeck™
Zweeds rabat
Alle composietproducten, dus ook de Zweedse rabatdelen, van ProDeck™ zijn vervaardigd uit voornamelijk
FSC/PEFC-gecertificeerd houtstof (geen bamboe) in combinatie met duurzame hoogwaardige toxivrije gerecyclede
polymeren.
Composiet is een natuurproduct, waardoor er kleine oppervlakte- en kleurnuances kunnen optreden. Wij
adviseren om bij een bestelling van composieten producten altijd voldoende te bestellen, zodat deze
kleurnuanceverschillen tot een minimum worden beperkt per batchlengte (bij rabatdelen bijvoorbeeld altijd één
lengte bestellen om kleurnuanceverschillen zoveel mogelijk te voorkomen).
Een lichte kleurvervaging bij composietproducten treedt vaak op na een eerste zonperiode. De kleurvervagingen
zijn bij ProDeck™ composietproducten zeer gering.
De houtnerfstructuren zijn geprint op de rabatdelen; hierdoor kunnen deze houtnerfstructuren door
weersomstandigheden relatief snel vervagen. Na een niet exact aan te geven periode is de houtnerfstructuur
uiteindelijk nauwelijks nog zichtbaar, de rabatdelen zullen dan meer op de egale variant lijken.
Composietproducten zijn niet geschikt voor andere constructie dan aangegeven in de montage-instructies. Door
de composietmix van houtstof en gerecycled kunststof is composiet minder sterk dan bijvoorbeeld hardhout.
Hou bij plaatsing van composieten Zweedse rabatdelen steeds weer rekening met krimpen en uitzetten, dan kunt
u probleemloos lang genieten van de door u aangeschafte producten.

Het is van groot belang dat er wordt gemonteerd volgens deze montage-instructies om schade aan uw
gevelbekleding te voorkomen.
Het kost wat tijd, het doorlezen van deze montage-instructies voor de ProDeck™ Zweeds rabat, maar wij zijn
ervan overtuigd dat u er uw voordeel mee kunt doen voor nu en voor in de toekomst!
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Composietmateriaal is geen hout
De verwerking van composietmateriaal kan veel lijken op de manier van werken met (hard-)hout, maar er zijn
belangrijke verschillen. Een belangrijk verschil is dat composiet voor ongeveer 60% uit (FSC-gecertificeerde)
houtstoffen en ca. 40% gerecyclede kunststoffen bestaat; dat maakt dat u onze composieten producten nooit mag
gebruiken voor bouwdoeleinden (geen constructie); de montage verschilt dus ook enigszins ten opzichte van de
montage van houten producten.
Er zijn speciale eisen aan het monteren van composieten Zweedse rabatdelen. Daarom is het erg belangrijk dat u
deze montage-instructies goed doorleest, bij voorkeur zelfs vóórdat u een bestelling gaat plaatsen!

Hou bij plaatsen van composieten Zweeds rabatdelen altijd rekening met de uitermate belangrijke eis:

ventilatie
Alle Zweedse rabatdelen kunnen natuurlijk prima tegen nat-worden (daar zijn ze tenslotte voor), maar zorg ervoor
– door een goede ventilatie – dat het composietproduct ook rondom weer droog kan worden.

Algemene tips voor plaatsing van Zweeds rabat
• Rabatdelen kunnen aan de kopse kanten in sommige gevallen niet exact haaks zijn. Voor een perfecte afwerking
kunt u deze kopse kanten natuurlijk exact haaks maken met een afkortzaag.
• Hou bij alle handelingen die u verricht rekening met het feit dat composieten Zweedse rabatdelen onder
verschillende weersomstandigheden moeten kunnen krimpen en uitzetten (o.a. door voorboren met een 2 mm
dikkere boor dan de schroefdikte). Als u daartoe geen gelegenheid creëert, kunnen er problemen ontstaan.
• Gebruik geïmpregneerde/gewolmaniseerde raggels of regels voor de montage van Zweeds rabat. Voor
schuttingpalen worden altijd aluminium palen geadviseerd.

Onderhoud en reiniging
Hoewel onderhoudsarm, dienen composietproducten wel schoongehouden te worden. Mos- of algaanslag
bijvoorbeeld dient altijd zo snel mogelijk verwijderd te worden. Wij adviseren u hiervoor gebruik te maken van een
“ouderwets” sopje van groene zeep en een harde borstel, daarna flink naspoelen met een tuinslang.
Schoonspuiten met een hogedrukreiniger van maximaal 80 bar is mogelijk, maar wees voorzichtig: gebruik nooit
een vuilfrees, maar altijd een breedstraler als hogedrukspuit, beweeg/reinig altijd in de lengterichting van de
rabatdelen. Moderne hogedrukreinigers hebben al gauw een druk van zo’n 100 bar of meer, dus wees daar
extra alert op.
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Montage-instructies
ProDeck™ Zweeds rabat
Het monteren van composiet ProDeck™ Zweeds rabat (ook wel potdekselplanken genoemd) van WoodComposiet
is niet moeilijk, maar het gevaar van onderschatting bestaat. Daarom is het verstandig om deze montageinstructies goed door te lezen, ook als u al veel ervaring heeft met het monteren van rabatdelen of
potdekselplanken.
U dient deze montage-instructies exact te volgen voor een perfect, probleemloos resultaat, waar u jarenlang
plezier aan kunt beleven.
Let op: hang nooit zware producten (zoals grote bloembakken e.d.) aan composieten Zweedse rabatdelen en
plaats nooit zware materialen of grond tegen de rabatdelen om schade te voorkomen.
Voor het monteren van onze ProDeck™ Zweedse rabatdelen adviseren wij u om rvs schroeven te gebruiken. Het
monteren van Zweeds rabat doet u op de volgende manier:

Schroefgaten voorboren
De schroefgaten in het massieve gedeelte dienen voorgeboord te worden met een boor die 2 mm dikker is dan de
te gebruiken schroef. Bij gebruik van 4,5x45 schroeven dient er met een 6,5 mm boor voorgeboord te worden; met
een verzinkboor eventueel de schroefkop iets verzinken, zodat de schroefkop niet wordt geraakt bij het monteren
van het volgende deel.

Startclips op schuttingpalen of raggels monteren
Desgewenst – of misschien noodzakelijk – kan er bij gevelbekleding eerst een folie tegen de wand gemonteerd
worden (voordat de raggels gemonteerd worden) ter bescherming van de bestaande gevel; dit dient altijd in
overleg met een bouwtechnicus beslist te worden. Zie ook  in figuur ZW03.
De raggels of schuttingpalen dienen stevig te zijn en waterpas in lijn gemonteerd met een hart-op-hartafstand
tussen de 60 en 80 cm bij gevelbekleding (60 cm wordt geadviseerd) en de afstand tussen de schuttingpalen bij
erfafscheidingen op maximaal 100 cm hart-op-hart (80 cm wordt geadviseerd).

Figuur ZW01.
 hart-op-hart-afstand bij gebruik van schuttingpalen maximaal 100 cm  hart-op-hart-afstand bij gebruik van raggels voor
wand-bekleding maximaal 80 cm.
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De rvs startclips dienen onderaan de schuttingpalen of onderaan de raggels gemonteerd te worden; let op dat u
dit precies waterpas (op één lijn) doet; maak eventueel gebruik van een strakgespannen touwtje of een moderne
laserstraal. Zorg er altijd voor dat het onderste rabatdeel vrij hangt (niet in de grond) i.v.m. ventilatie.
Monteer het eerste rabatdeel hierop en bevestig deze met rvs schroeven van minimaal 4,5x40 mm, zoals bij
hierboven is omschreven en zoals geïllustreerd in figuur ZW02. Zorg dat de schroeven niet te vast worden gezet,
hiervoor kunt u de kracht van een snelspanboorkop instellen.

Figuur ZW02.
 raggel of schuttingpaal  startclip onderaan de raggel of schuttingpaal vast te schroeven  volgende

rabatdelen met een schroef aan bovenkant vastzetten in een reeds voorgeboord gat met een grotere diameter
dan de schroef.

Monteer de rabatdelen
Schuif het volgende rabatdeel er overheen (tand- en groefsysteem) en zet deze ook weer vast zoals hierboven
omschreven, maar zonder rvs startclips. De schroeven zijn niet meer zichtbaar, omdat het volgende deel daar
overheen valt (zie figuur ZW02). Druk het nieuwe rabatdeel niet al te vast op het deel eronder: ook in de hoogte
van het rabatdeel kunnen composieten Zweedse rabatdelen iets krimpen en uitzetten. Hou daar altijd rekening
mee. Let op dat de rabatdelen aan de horizontale uiteinden iets gaan uitzetten of krimpen, ca. 3 mm per meter
lengte. Zorg bij 4 meter Zweeds rabatdelen dat er altijd minimaal 10 mm vrije ruimte is per uiteinde, bij langere
afstanden altijd meer vrije ruimte houden.

Figuur ZW03. Schematische voorstelling van gebruik van een verbindingsbalk tussen twee wanddelen
 gevelwand  desgewenst (dus optioneel) beschermingsfolie  raggel  Zweeds rabatdeel  composieten balk
 desgewenst (dus optioneel) aluminium L-profiel antraciet gecoat voor een donkere doorkijk.
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Een beschermingsfolie kan verstandig zijn bij het bekleden van een gevel. Bij twijfel is het verstandig om een
bouwtechnicus advies te vragen of er eerst een, en zo ja welke, folie tegen de te bekleden wand gemonteerd moet
worden. Deze folie komt dan tussen tussen de raggels/balken en de te beschermen wand (zie  in figuur ZW03).
Er zijn geen overgangsprofielen verkrijgbaar om de kopse uiteinden aan elkaar te verbinden. De kopse uiteinden
dienen altijd gemonteerd te worden op een raggel (of schuttingpaal), met daarachter desgewenst een DPC-folie
voor donkere inkijk en waterregulering.
Bij verbinden van meerdere wanddelen kan gebruikgemaakt worden van een composieten balk; in dat geval
monteert u op de raggel een aluminium L-profiel antraciet gecoat (zie ook  in figuur ZW03); dit zorgt ervoor dat
men niet tegen de houten raggel aankijkt.
Herhaal deze stappen tot dat u de gewenste hoogte heeft bereikt.

4. Hoekafwerking
Voor de hoekafwerking worden vaak composieten balken van 6x4 cm gebruikt; ook zijn er hoekprofielen
verkrijgbaar. Uiteraard zijn deze balken ook prima inzetbaar als afscheiding tussen twee delen van de te bekleden
wand.
Dagkanten (afwerking bij kozijnen) kunnen worden gemonteerd met massieve composieten planken (ook door
WoodComposiet leverbaar), de schroefgaten ook hier 2 mm groter voorboren dan de schroefdikte en de
schroefkop verzinken. Houdt altijd rekening met uitzetten en krimpen van ca. 3 mm per meter lengte.
Vergeet na het plaatsen van een schutting niet de afdekkapjes op de schuttingpalen te monteren; deze kunt u
eventueel vastzetten met een kleine hoeveelheid montagekit of met een kleine rvs schroef. Afdekkapjes zijn
absoluut nodig om waterinloop tegen te gaan. Hierdoor worden te grote interne spanningen voorkomen bij te
grote vochtigheidsverschillen. Ook zullen de schuttingpalen bij vorst niet kapotvriezen (water zet uit bij vorst).
Helaas kan het voorkomen dat er, om wat voor reden dan ook (schade door vallende takken, een aanrijding,
vandalisme, etc.), een rabatdeel vervangen moet worden. Om er voor te zorgen dat u dat kunt doen zonder een
complete wand te moeten loshalen c.q. vervangen, is het verstandig om bij het ontwerp al rekening te houden met
de manier van monteren.

Figuur ZW04.
Zweeds rabat gemonteerd op rabatlengte met een composieten balk tussen de verschillende lengtes.

Figuur ZW05.
Zweeds rabat gemonteerd met raggels zonder een balk tussen de verschillende lengtes.

Als u de montage als in figuur ZW04 doet, hoeft u bij schade aan een rabatdeel alleen dàt gedeelte los te halen
waar de schade is opgetreden. Dit in tegenstelling tot een eventuele schade, als u volgens figuur ZW05
gemonteerd heeft. In dat geval zullen àlle rabatdelen van de hele wand losgemaakt moeten worden om één
rabatdeel te vervangen.
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Nawoord
Deze montage-instructies zijn met zorg samengesteld. Toch zullen deze instructies in veel gevallen te kort schieten,
simpelweg omdat situaties ter plekke kunnen verschillen. Vaak zal enige handigheid dus nodig zijn om onze
composieten producten te plaatsen.
Uiteraard kan het verstandig zijn om een erkende vakman in te schakelen, hoewel het belangrijk is om ook de
vakman die gaat monteren, toch te vragen deze montage-instructies te lezen. Veel vaklui werken al heel lang met
hout, maar nog niet zo lang (of nog nooit) met composietproducten; er zijn nu eenmaal verschillen tussen
montage van houten- en composieten gevelbekledingen.
Voor alle door ons verkochte Zweedse rabatdelen geldt dat u – mits u zich aan de montage-instructies gehouden
heeft – héél erg lang gaat genieten van deze trendy, moderne en onderhoudsarme gevelbekledingen.

WoodComposiet wenst u een simpele en deskundige montage toe!

© Copyright WoodComposiet – Heerhugowaard
Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc.) die u in deze montageinstructies aantreft bij WoodComposiet. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze
dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend
door WoodComposiet of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.
Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een harddisk of geprint worden, mits dit geschiedt voor
persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy
aanwezig is: “© Copyright WoodComposiet”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en
mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.
Garantiebepalingen van WoodComposiet zijn alleen van toepassing als conform de montage-instructies in deze uitgave is gemonteerd.

Montage-instructies ProDeck™ Zweeds rabat – V20.02 ©WoodComposiet.nl

Pagina

7

