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Ontdek de schoonheid van houten 

planken, zonder schilderwerk en 

onderhoud 
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Project ‘Middenhof’ te Schuytgraaf Arnhem 
 
 

In het plan wordt in de gevel, naast het metselwerk, de gevelbekleding ‘Cembrit planken’ 
toegepast. De Cembrit Plank is in twee varianten verkrijgbaar: Glad en Cedar structuur. Voor 
dit plan is gekozen voor een Cedar structuur uitvoering. De bekleding krijgt hierdoor een 
natuurlijke houtnerfstructuur met veel variatie voorzien van een mooie duurzame 
kleurlaag. Een onderscheidt met echt geverfd hout is lastig te maken. Het past bij de 
Scandinavische architectuur in het plan en is de ideale oplossing voor het vervangen van 
moeilijk te onderhouden houten gevelbekleding.  
 

• 15 jaar Cembrit garantie op het product 

• 6 jaar Woningborg garantie op de montage 

• Perfecte houtnerfstructuur 

• Natuurlijk uiterlijk met minimaal onderhoud 

• Niet meer opnieuw verven, lakken of op een andere manier behandelen 

• Niet brandbaar 

• Lange levensduur 
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Eigenschappen 
 
Cembrit bekleding is ontworpen als een windbestendig membraan om de meest zware 
weersveranderingen en het meest uitdagende klimaat te weerstaan. Het product wordt niet 
beïnvloed door vorst, sneeuw, regen, hitte, vochtigheid en direct zonlicht en door de hoge pH-
waarde is het bestendig tegen algen en bacteriën, schimmels et cetera.  
 
Kleurlaag 
Cembrit heeft een met verf gecoat oppervlak dat een gelijkmatige dekking garandeert. Een 
geautomatiseerd verfproces behandelt iedere plank of paneel voor een maximale weerstand 
tegen blootstelling van buitenaf. Deze wordt verzekerd door de 15-jaar garantie van Cembrit. 
Na hun installatie hoeven Cembrit-vezelcementproducten nooit meer opnieuw geverfd, 
gelakt of op een andere manier te worden behandeld. 
 
Onderhoud 
Controleer jaarlijks de ventilatieopeningen, naden en bevestigingen. Het opsporen en 
repareren van mogelijke losse of beschadigde delen garandeert een langere levensduur van 
de gevel. Daarnaast kan de Cembrit bekleding worden gereinigd met koud of lauwwarm water 
met weinig oplosmiddelvrij reinigingsmiddel. Begin altijd van onderaf bij grotere oppervlaktes. 
Spoel na met veel schoon water, totdat de gevel perfect schoon is. Waarschuwing! Het gebruik 
van een hogedrukreiniger kan het oppervlak van de planken of panelen beschadigen.  
 
Voordat u begint met reinigen, raden we u aan om het reinigingsmiddel te testen op een klein 
stuk van de Plank of Panel om zeker te zijn dat er geen interactie ontstaat tussen verf en 
reinigingsmiddel.  
 
Kalkuitbloei 
Kalkuitbloei is een natuurlijk voorkomend witte, poederachtige afzetting die kan voorkomen 
bij bouwmaterialen van cement (waaronder stenen, cementmuren, voegspecie en 
vezelcement). Kalkuitbloei kan ook een teken zijn dat er water in de spouw achter de 
bekleding komt. Controleer of alle openingen goed zijn afgedekt en er geen water kan 
binnentreden door te diep geplaatste nagels. Controleer ook of er genoeg ventilatie is in de 
spouw waardoor vocht kan verdampen.  
 
Hoewel soms kalkuitbloei vanzelf verdwijnt, is het verstandig om deze te behandelen. 
Kalkuitbloei kan worden verwijderd met een verdunde oplossing van azijn en water. De 
verdunningsverhouding 20% à 50% azijn. Bij de meeste kalkuitbloei is een 25% azijn 
voldoende.  
 
Kijk voor meer informatie op: www.cembrit.nl 

http://www.cembrit.nl/

