
De volgende instructies hebben betrekking op de montage van Fraser houten gevelbekleding op een typische hout-
constructie, waarbij spijkers om de 40 cm doorheen de bekleding 25 mm (minstens) in het volle hout kunnen door-
dringen.

Lees de volgende instructies voor u met de montage van Fraser houten gevelbekleding begint. Ga bij de lokale over-
heid na of er voor uw regio specifieke installatievoorschriften gelden.

De “Q-factor” van Fraser houten gevelbekleding – onze kwaliteitsbelofte

Fraser houten gevelbekleding wordt volgens strenge procedures geproduceerd, met als resultaat een houten ge-
velbekleding van uitzonderlijke kwaliteit die voldoet aan de industrienormen of deze zelfs overtreft. Als u om een of 
andere reden een onbevredigend product krijgt, dient u contact op te nemen met uw verdeler. Uw verdeler zal alle 
materialen die onaanvaardbaar zouden zijn vóór de installatie vervangen.
Fraser geeft geen garantie op de montage van het product. De monteur is ervoor verantwoordelijk dat de bekleding 
correct wordt geïnstalleerd.

• Horizontale plaatsing is aan te bevelen voor afgeschuinde bekleding met rabat (Cove) en model Bevel Shiplap.
• Zorg voor een vrije afstand van minstens 16 cm tot de grond.
• Een doorlopend dampscherm moet worden aangebracht op de binnenzijde van de voorbehandelde buitenwan-

den.
• Werk alle verzaagde planken op kopse zijde en kleine schade aan afgewerkte oppervlakken af met Fraser-verf.

Verantwoordelijkheden van de installateur

• Zorg ervoor dat de Fraser houten gevelbekleding geïnstalleerd wordt in overeenstemming met de door Fraser geleverde instruc-
ties.

• Volg de lokale wetten en bouwvoorschriften op.
• Werk alle verzaagde planken op kopse zijde en kleine schade aan afgewerkte oppervlakken af met Fraser-verf.
• Gebruik een krijtlijn, hoogtelat of montageblok om een speling van 1,6 mm te verkrijgen tussen de rabatverbindingen.
• De nagels moeten het massieve hout (m.a.w. gevelbekleding en latten) 25 mm doordringen. Als alleen in de gevelbekleding wordt 

vernageld, wordt de gevelbekleding niet goed vastgezet. 
• Er moet minstens 12 mm ventilatieruimte zijn tussen de gevelbekleding en de latten. Ovengedroogde latten van 18 x 45 mm (mi-

nimum) worden aanbevolen.
• De gevelbekleding mag niet worden aangebracht op natte latten. Gebruik ovengedroogde gevelbekleding en latten.
• Laat materialen die nat zijn geworden door de regen eerst drogen voordat ze worden gemonteerd.
• De naden moeten samenkomen om een degelijke bevestiging met de nagels te verzekeren. Voor optimale resultaten verwerk in 

verstekverbindingen 22,5°.
• Hef de stukken niet op voor de uitlijning. Zaag langs de bovenzijde en werk de verzaagde plank bij. Door één uiteinde omhoog te 

brengen, kan de gevelbekleding loskomen. 
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