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ModiWood kan onbehandeld blijven en zal dan altijd vergrijzen onder invloed van weer, wind en UV belasting. De mate en tempo
waarin dit gebeurt, varieert sterk en hier is geen richtlijn voor te geven, immers hout is een natuurproduct. Zo zal tijdens het proces
kleurverschil en lichte scheurvorming aan het oppervlak op kunnen treden, dit is normaal en derhalve geen defect.
Voor een gelijkmatige vergrijzing is het noodzakelijk dat de vlonderplanken overal en voldoende aan de weerselementen bloot wordt
gesteld. Bij o.a. overkappingen, dakoverstekken en/of langdurig geplaatst meubilair is de gelijkmatige blootstelling niet aanwezig en
zullen de planken/delen dus niet gelijkmatig vergrijzen.
Een bosrijke of stedelijke omgeving met (veel) luchtvervuiling, zal aanslag tot gevolg hebben, ongeacht welke houtsoort of uitvoering.
Hier kan een hogere onderhoudsfrequentie wenselijk zijn en in deze situaties kan beter voor een afwerking met een hout olie systeem
gekozen worden, het zal de aanslag niet voorkomen echter het zal dit in enige mate vertragen. Tevens zal aangebrachte beits of olie
ervoor zorgen dat het hout minder snel vergrijst.
Het tijdig plegen van onderhoud heeft een belangrijk positieve invloed op de levensduur en onderhoudskosten. Pleeg onderhoud
volgens de adviezen en richtlijnen van uw (verf/olie) leverancier.

Onderhoud
• De mate van veroudering verschilt per situatie en is afhankelijk van veel factoren (blootstelling aan weer en wind, type oppervlak,
afwerking, houtsoort, detaillering, ventilatie, profilering etc),
• Controleer regelmatig de staat van de afwerking op gebreken en herstel waar nodig,
• Breng tijdig een nieuwe toplaag aan. Bij semi-transparante afwerklagen de nieuwe laag aanbrengen voor het hout vergrijst.
Dat scheelt veel (schuur)werk,
• Let erop dat de onderhoudslaag is afgestemd op de oorspronkelijke afwerking. Dit geldt ook voor het afstemmen van een eventuele
nieuwe grondlaag en verdere afwerklagen. De verf-, oliespecialist of fabrikant kan u daarover informeren,
• Verwijder de aanwezige alg aangroei en overige vervuiling met water, zeep (bijvoorbeeld groene zeep)
en een zachte borstel en spoel na.
Het gebruik van een hogedrukspuit is nooit toegestaan.

