BVN/BVO voorschriften Schilderwerk :
Algemeen geldende voorschriften bij uitvoering van schilderwerkzaamheden.

1. Voorzover niet anders vermeld, gelden voor het uitvoeren van schilderwerk de bepalingen, opgenomen in het Basisverf- en Glasbestek 2006. Gedeponeerd bij
de Kamer van Koophandel Gouda onder nummer 40409386 datum 24 mei 2006
2. De van toepassing zijnde werkzaamheden voor beglazingswerk aanhouden conform de geldende voorschriften.
3. Voor de duurzaamheid van het aan te brengen verfsysteem is het noodzakelijk dat het systeem aan de binnenzijde van de in de buitengevels aangebrachte
elementen vochtafsluitend is.
4. Bovenzijde van balkons, galerijen, luifels etc. dienen geheel vochtafsluitend te zijn.
5. Omkanten van de te behandelen naar buiten draaiende delen (deuren, ramen e.d.) te rekenen tot buitenwerk.
6. De te schilderen ondergrond dient geheel droog te zijn (bij metalen attent zijn op condens).
Het toelaatbare vochtgehalte in de ondergrond bedraagt voor:
HOUT:
max. 18% voor hoogglanzende afwerkingen, dekkend
max. 21% voor vochtregulerende afwerkingen, dekkend
max. 17% voor blanke/transparante afwerkingen
MINERALE ONDERGRONDEN:
max. 3%
7. Bij het schilderen van het buitenwerk rekening houden met de weersgesteldheid, zoals mist, dauw, temperatuur etc., zodat de kwaliteit van het schilderwerk
niet nadelig wordt beïnvloed.
8. Voor de technische gegevens en verwerkingsvoorschriften van onze producten wordt verwezen naar de productinformatiebladen van de betreffende
producten.
9. De kleuren van de onderscheiden verflagen dienen in verband met een goede dekking op elkaar te zijn afgestemd.
Bij heldere en minder goed dekkende kleuren kunnen, in verband met de dekking, ongeacht het advies, meerdere lagen nodig zijn.
Bij voorkeur geen donkere kleuren, i.v.m. sterke warmteabsorptie over de lichte kleuren toepassen.
In geval van bijwerken van bestaand schilderwerk rekening houden met kleur- en/of glansverschil tussen bestaand en nieuw werk.
Kleine kleurafwijkingen zijn bij kleuren te allen tijde voorbehouden. De beoordeling van het werk dient plaats te vinden bij minimaal twee meter afstand
10. Gebreken in de te schilderen ondergrond zoals houtrot, betonaantasting e.d., dienen na verwijdering, op een geëigende wijze met de hiervoor geschikte
producten, in overleg met de opdrachtgever /directie te worden hersteld. Zo ook het vervangen van geroeste bevestigingsmaterialen.
11. Verontreinigingen, vuil, vet, poederend beton en cementslik, alg- en mosaangroei, zoutaanslag, roest, schimmels e.d., altijd vóór aanvang van het
schilderwerk op een geëigende wijze verwijderen.
12. Onder niet-intact zijnde verflagen (dekkend en niet-dekkend) wordt o.a. verstaan:
Gebarsten, gebladderde, niet-voldoende hechtende en/of gecraqueleerde verflagen. Van poederende verflagen de poederlaag zeer goed verwijderen.
13. Randen van niet verwijderde verflagen dienen vloeiend te worden bijgeschraapt en/of geschuurd.
14. Voordat wordt gegrond eventueel aanwezige harswellen uitbranden en waarnodig de noesten isoleren.
15. Door derden aangebrachte grondlagen dienen, voordat er wordt geschilderd, te zijn goedgekeurd.
16. In geval van sterk zuigende ondergronden een extra laag aanbrengen.
17. Op kritische delen, zoals scherpe randen, bouten, moeren e.d. dient ook de voorgeschreven laagdikte aanwezig te zijn. Bij onvoldoende bescherming zullen
hier als eerste gebreken optreden. Het is daarom verstandig om de kritische delen voor het aflakken van een extra laag te voorzien. Zo wordt de voorgeschreven
laagdikte beter gewaarborgd.
18. Bij het schilderen met hoogglanzende dekkende verfsystemen kan het om esthetische redenen nodig zijn om spaarzaam te plamuren, dit echter tot een
minimum te bepreken.
19. In geval van overschilderen van o.a. transparante lagen mogen deze geen onthechtende middelen bevatten.
20. Voor het behandelen van bepaalde hardhoutsoorten, zoals afzelia, iroko, en merbau gelden speciale voorwaarden en materialen.

