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Reiniging- en onderhoudsadvies Andries 

 
 
Houten gevelelementen van Andries zijn weliswaar onderhoudsarm, maar dienen om de 
levensduur te verlengen bij enige regelmatig te worden gereinigd. Dit laat zich enigszins 
vergelijken met de lak van een auto, die wanneer deze nooit wordt schoongemaakt, sneller zal 
gaan verweren. Naast reguliere vervuiling als gevolg van weersinvloeden dient vooral alg- en 
schimmel aangroei te worden voorkomen. Wij adviseren u dan ook om uw gevelelement met 
enige regelmaat als volgt te reinigen, met een minimum van twee keer per jaar, afhankelijk 
van de situering zoals de zonzijde of de afstand tot kust of een bosrijk gebied. 
 

 De houten gevelelementen reinigen met een neutraal ‘niet-schurend’ en biologisch 
afbreekbaar reinigingsmiddel, zoals Universol allesreiniger of gelijkwaardig. Producten 
als azijn, ammoniak en/of Cif, raden wij af om toe te passen als reinigingsmiddel, 
aangezien deze het verfoppervlak op termijn kunnen aantasten. 

 Gebruik hiervoor een zachte borstel of spons en in ieder geval geen stoom- of 
hogedrukreiniger!  

 Draag beschermende kleding aan handen en gezicht. 
 Probeer het schoonmaakmiddel altijd eerst uit op een verdekte plaats. 
 Voer de reiniging niet uit in de volle zon of op al te warme dagen. 
 Maak de elementen van boven naar onder schoon om streepvorming te voorkomen. 
 Denk bij alle schoonmaakmiddelen allereerst aan het milieu en gebruik deze met mate. 

 
Na het reinigen raden wij u aan, om de gevelelementen periodiek te behandelen met PPG 
Woodcaremilk, een onderhoudsproduct dat eenvoudig is aan te brengen, dat de kleur van de 
lak ophaalt en de uiteindelijke levensduur van het element verlengt. Het toepassen van de 
Woodcaremilk dient minstens één keer per twee jaar plaats te vinden, afhankelijk van de 
situering van de elementen, overeenkomstig onderstaande onderhouds-indicatie-tabel.  
 

Tabel 1: Reiniging en onderhouds-indicatie-tabel* 
 

Afwerking/Jaar 0 1 2 3 4 5 6 

Dekkend  Plaatsen 

Element 

      

Transparant  Plaatsen 

Element 

      

 

 Reinigen 

 Behandelen met PPG Woodcaremilk 

 Controleren, herstellen en overschilderen* 

 

Opmerking; Risicofactoren die bijdragen aan een hoge(re) onderhoudsfrequentie zijn: 

- Situering op het zuiden/westen, aan de kust of in een bosrijk gebied. 

- Onbeschutte ligging 

- Het niet periodiek reinigen 

- De keuze voor een donkere kleurstelling 

* De hierboven vermelde onderhoudstermijnen zijn derhalve indicatief. 
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*Controleren, herstellen eventuele gebreken en overschilderen; 
 

Controleer tijdens het reinigen van de elementen het geheel op eventuele gebreken in relatie 
tot het schilderwerk, waarmee het risico op eventuele gevolgschade tot een minimum kan 
worden beperkt.  
 
Eventueel gesignaleerde gebreken aan het verfsysteem, bv als gevolg van mechanische 
beschadigingen, dienen direct te worden hersteld in de vorm van “spotrepair” of in afgepaste 
delen van het element, echter altijd tot in de oorspronkelijke laagdikte en kleurstelling van het 
overige element.  
 
Wanneer het element overeenkomstig tabel 1 in respectievelijk jaar 4 (transparant) of jaar 6 
(dekkend) dient te worden overgeschilderd, kunt u hiervoor onderstaande richtlijnen hanteren; 
 
In het geval van een dekkende rol/borstel afwerking; 
 

 Het oppervlak grondig reinigen en laten drogen. 
 Eventuele losse verflagen volledig verwijderen. 
 Daarna het te behandelen oppervlak terdege schuren met schuurvlies (type middel) of 

schuurpapier P220, waarna het oppervlak volledig stofvrij te maken.  
 In het geval van een dekkende afwerking, de kaal gekomen delen vervolgens 2 keer 

gronden met Sigma Torno Primer (water-gedragen), in de kleur als bestaand.  
 Na droging, de gegronde delen schuren met P 220 en het geheel wederom stofvrij 

maken. 
 Daarna het gehele element vol afschilderen met Sigma Torno Satin (water-gedragen), 

in de kleur als bestaand. 
 
In het geval van een transparante rol/borstel afwerking; 
 

 Het oppervlak grondig reinigen en laten drogen. 
 Eventuele losse verflagen volledig verwijderen. 
 Daarna het te behandelen oppervlak terdege schuren met schuurvlies (type middel) of 

schuurpapier P220, waarna het oppervalk volledig stofvrij te maken.  
 In het geval van een transparant afwerking, de kaal gekomen delen 2 x gronden met 

Sigmalife VS-X (Satin) in de transparante kleurstelling als bestaand. 
 Vervolgens, na droging de kaal gekomen/behandelde delen 2 keer gronden met 

Sigmalife DS Acryl Satin (water-gedragen), in een transparante kleurstelling als 
bestaand.  

 Na droging, de gegronde delen schuren met P 220 en het geheel wederom stofvrij 
maken 

 Vervolgens het gehele element vol afschilderen met Sigmalife DS Acryl Satin (water-
gedragen), in een transparante kleurstelling als bestaand. 
 

Zie voor de verwerkingsvoorschriften van de genoemde producten, de actuele technische 

kenmerkbladen van PPG/Sigma Coatings op www.sigma.be De genoemde Sigma producten 

zijn te bestellen bij de frima North Sea Paints, www.northseapaints.be , of via de firma Andries, 

Callemansputtewegel 53 te Ertvelde, www.andries-ramen.be . 

http://www.sigma.be/
http://www.northseapaints.be/
http://www.andries-ramen.be/

