ANNEX A: bij de Algemene Voorwaarden van StrongBoo B.V.
ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN BAMBOEPLANKEN

Deze onderhoudsvoorschriften maken een
onverbrekelijk geheel uit van de Algemene
Voorwaarden van StrongBoo B.V.
Eigenschappen van bamboe
StrongBoo B.V. selecteert de bamboeplanken
zorgvuldig op kwaliteit. Echter, bamboe is een
natuurproduct. Het wordt niet gemaakt, het
groeit. Binnen dezelfde bamboesoort kan
diversiteit van structuur en afwijkingen in kleur
voorkomen. Na verloop van tijd kan bamboe er
gebruikt uit gaan zien, o.a. als gevolg van
weersinvloeden, water, zonlicht, vuil, mest en
andere invloeden van buitenaf. Bamboe reageert
op grote verschillen in temperatuur of vochtigheid,
het kan scheuren of barsten.
Afhankelijk van het gebruik van de
bamboeplanken gelden de volgende
onderhoudsvoorschriften.


Binnenstal gebruik:

Geoliede bamboeplanken dienen:
 minimaal eens per 6 maanden te worden
gereinigd;
 minimaal eens per 6 maanden te worden
geolied met een goede kwaliteit:
o Hardhout olie; of
o Houtbeits.
Gecoate bamboeplanken zijn voorzien van een
water gedragen coating laag wat de plank
onderhoudsarm maakt. De coating zal de
natuurlijke suikers die aanwezig zijn in bamboe
scheiden van het vochtige klimaat en het vuil wat
heerst in o.a. paardenstallen. De coating zorgt
voor aan verminderde kans op schimmelvorming,
de kans op schimmelvorming is echter niet
uitgesloten.
Gecoate bamboeplanken dienen:
 Minimaal eens per jaar te worden
gereinigd; en
 Op enig moment een nieuwe coating laag
te krijgen.
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Buiten gebruik:

Geoliede bamboeplanken: niet aan te bevelen!
Gecoate bamboeplanken: Als de planken met een
open verbinding in elkaar worden geschoven,
hebben (regen)water en vuil de mogelijkheid om in
de “mes en groef ruimte” te gaan. Dat worden
gevoelige plekken op de plank, waar het altijd
vochtig blijft. Het vocht kan onder de coating
komen wat resulteert in loslaten van de coating.
Het advies bij buiten gebruik is om na installatie de
planken te behandelen met een goede kwaliteit
houtbeits waardoor de “mes en groef ruimte”
enigszins wordt afgedicht en de bamboeplank
wordt beschermd tegen vocht. Herhaling van deze
behandeling is afhankelijk van de specifieke
gebruikssituatie en de gebruikte soort beits.
LET OP:
 Ter voorkoming van verkleuring en rotten van
de bamboeplanken dient u er voor zorg te
dragen dat deze niet direct op de grond
geplaatst worden.


Wij adviseren u om ervoor te zorgen dat de
afwateringsopeningen altijd vrij blijven. Te
allen tijde dient voorkomen te worden dat de
bamboeplanken in water komen te staan.



Bij het gebruik van de bamboeplanken in
profielen is het van belang dat de plank niet
rechtstreeks in het water komt te staan. Het
advies is om onderin het profiel een strip te
plaatsen welke ervoor zorgt dat de plank de
afwatering uit het profiel niet belemmerd.



Nadat u zaag- en/of freeswerkzaamheden
uitvoert is het noodzakelijk om direct daarna
de planken te voorzien van een goede
kwaliteit houtbeits of olie.

