
  

Solid Wood for Indoor & Outdoor  Plaatsingsvoorschriften R60 

Voor meer info : hoebeek@hoebeek.be – www.hoebeek.be 

Kwaliteitsomschrijving: - Western Red Cedar: 
Dankzij zijn fijne structuur, zijn rijkdom aan 
kleur, zijn natuurlijke duurzaamheid en zijn 
bewezen performantie geeft dit hout een 
warme elegantie aan ieders project. 
Bovendien komt onze Ceder uit goed 
beheerde Canadese bossen. 
 - n° 2 Clears & Better:  
Hoebeek kiest resoluut voor de beste 
kwaliteitssortering op de markt. Na het 
schaven wordt een extra kwaliteits-
sortering uitgevoerd, zodat alle Ceder 
planken tot op de laatste meter kunnen 
verwerkt worden op de werf. Dus tijdwinst 
en geen afval op de werf. 
  - Extra gedroogde Ceder 
Alle Cederplanken worden extra gedroogd 
tot +/-14% in onze nieuwe droogovens, 
welke werken op groene energie. Dit komt 
de schaafkwaliteit ten goede en de 
stabiliteit van het hout aan uw gevel. 
 - Verpakt in krimpfolie 

Alle Cederprofielen zijn verpakt in krimp-
folie als ze de fabriek verlaten. Dit zorgt 
voor stofvrije levering en extra bescherming 
van tand & groef. 

 
 

 
Productomschrijving: 
 
Het profiel R60 is qua uitzicht hetzelfde als het profiel M60, ook wel mussenbek-profiel genoemd. Echter 
de koppen zijn geprofileerd, zodoende de profielen perfect in elkaar passen. Met deze tand- en 
groefverbinding op de koppen, hebt u bij het plaatsen van dit profiel geen verlies. Het profiel R60 kan 
zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden.  
 

Productkenmerken: 
 
Houtsoort:  Western Red Cedar  
Kwaliteit: n°2 Clears & Better* 
Sectie: 18 x 145 mm –131 mm nuttig 
Profiel: R60 – rondom voorzien van tand 

& groef - blinde vernageling  
Lengten:  vaste lengte van 1.80 meter +10% 

uitkortlengten 
Verpakking:  vaste pakinhoud van 1.80 meter 

lang - per 5 stuks in krimpfolie 
 

Gevelafwerking & Onderhoud: 
 - Onbehandeld Cederhout zal geleidelijk 

vergrijzen onder invloed van zon en 
regen. Hou er echter rekening mee dat 
het sneller vergrijst op gevels waar er 
slagregen voorkomt.    - Wanneer u de oorspronkelijke kleur van 
de Ceder wenst te behouden, dan brengt 
u best een gepigmenteerde beits op 
basis van olie aan. 
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R60 – WESTERN RED CEDAR 
 
Horizontale plaatsing:  
Plaats eerst een water tegenhoudend & damp 
doorlatend vlies 
tegen de te 
bekleden muur. 
Bevestig het 
lattenwerk verti-
kaal uitgepast 
met tussen-
afstand van 40 cm.  
 
 

Om het profiel op de juiste manier 
te plaatsen, start u bovenaan uw 
gevel, met de tandzijde naar boven, 
om infiltratie van vocht te 
voorkomen. 
Nagel - in de lip van de groef - de 
R60 gevelplank onder een hoek van 
45° vast op elke lat. Gebruik enkel 
roestvrij stalen nagels. 
De startplank nagel je best ook 
bovenaan vast. R60 is rondom 
voorzien van tand & groef, dus de 
kopse verbindingen mogen zich 
tussen de latten bevinden.  

 
 
 
Dan start u met de tweede rij. 
Schuif ze over de vorige rij en 
bevestig met nagel zonder kop 
onder hoek van 45° op de 
daartoe voorziene plaats. Let 
erop dat de kopse naden rij na 
rij verspringen (met minstens 
30 cm) en mooi aansluiten. 
Zo plaatst u alle volgende rijen. 
 
Verticale plaatsing: 
Plaats eerst een water tegenhoudend & damp 
doorlatend vlies tegen de te bekleden muur. 
 

Enkel lattenwerk: 

Bevestig het lattenwerk 
mooi horizontaal met 
tussenafstand van 40 
cm. Let op: voorzie deze 
latten van voldoende 
ventilatiesleuven!  
 

 

Dubbel lattenwerk: (meest aangeraden bij 
verticale gevelbekleding) 
Bevestig het eerste 
lattenwerk verticaal en 
daarop het tweede hori-
zontaal. Dit zorgt voor 
een ideale lucht-
circulatie.  
Start in de rechterbene-
denhoek  – kopse tand naar boven – en nagel ze 
vast.  Bevestig de R60 plank met nagels zonder 
kop onder hoek van 45° op elke lat. 
Ook hier kunnen de kopse voegen perfect tussen 
twee bevestigingslatten liggen.  
Voor de tweede rij schuift u de R60 profielen in 
de groef van de vorige rij en bevestigt u ze op 
elke lat.  
Zorg ervoor dat de kopse naden verspringen ten 
opzicht van de eerste rij. Zo plaats u alle 
volgende rijen. 
 
 
Hoekafwerking: 
Met het speciale V18 profiel kan u zowel 
binnenhoek als buitenhoek perfect afwerken. 
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Uw verdeler: 


