
Gemodificeerd hout met de 
uitstraling van edelhout



Wat de natuur 

is gestart

mag niet 

verloren gaan

Elements gevelbekleding is een natuurlijk product van 

Radiata Pine. Het heeft een verticale nerforiëntatie en 

is blokverlijmd waardoor de stabiliteit van het hout beter 

is, het hout minder werkt en oppervlakteschade minder 

vaak voorkomt. Het hout is gemodificeerd, waardoor het 

de natuurlijke eigenschappen van hout behoudt en de 

nadelen van hout worden weggenomen.

De uitstraling van edelhout
Elements is gemodificeerd hout met de uitstraling 

van edelhout. Het heeft een medium tot fijn gezaagd 

oppervlak en een bijzonder mooie nerf die door de olie 

prachtig uitkomt. Elements heeft 10 jaar garantie op 

houtrot door schimmels of schade door insecten. Het 

hout bevat nauwelijks knoesten. De planken kunnen 

onder andere blind bevestigd worden en behoeven 

weinig onderhoud. 
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Gemodificeerd hout
Houtmodificatie richt zich op het verbeteren van de 

zwakke eigenschappen van hout zonder dat dit ten 

koste gaat van de esthetische waarde van hout als 

een materiaal met een warme en natuurlijke uitstraling. 

Bij gemodificeerd hout worden de belangrijkste basis 

eigenschappen van hout veranderd door een principiële 

verandering van de chemische (molecuul) structuur 

van het hout. Dit kan door middel van het inbrengen 

van chemische stoffen in het hout en die vervolgens te 

laten reageren met de houtstructuur (chemische hout- 

modificatie) of door middel van het behandelen van 

hout bij hoge temperaturen (thermische modificatie). 

In beide gevallen is het resultaat een materiaal met 

een andere chemische structuur. Dit is principieel 

anders dan klassiekere behandelingen van hout 

zoals bijvoorbeeld houtverduurzaming, waarbij stoffen 

worden ingebracht die fixeren aan het hout maar 

die toxisch zijn voor houtaantastende organismen. 

Gemodificeerd hout werkt niet op basis van toxiciteit 

maar is materiaal dat in hoge mate inert is voor 

biologische aantasting.

Bron: Stedebouw & Architectuur, Innovatiecatalogus 2012

Natuurlijke stabiliteit
Een verticale nerforiëntatie betekent een 

verbeterde stabiliteit van het hout, minder 

werking en minder oppervlakte schade. 

Ovengedroogd
Het product is gedroogd in een 

oven. Dit houdt in dat het product 

al is ‘voorgekrompen’ waardoor het       

stabieler is in de toepassing.

Behandeling
Het hout wordt thermisch gemodi-

ficeerd en vervolgens nog behandeld

met een houtconserveringsmiddel 

zonder chroom en arsenicum. Hierdoor blijft het 

vrij  van houtrot door schimmel of schade door 

insecten. Het hout wordt vervolgens voorzien van 

2 lagen impregnerende olie voor de kleur en extra 

bescherming van het hout.

Eenvoudig te bevestigen
In tegenstelling tot hardhout hoeven 

de Elements producten in de meeste 

gevallen niet voorgeboord te worden. 

Dat resulteert in snellere installatie.

Elasticiteit
Het hout heeft een vochtgehalte 

van 12-14%. Hierdoor behoudt het  

zijn elasticiteit. Veel ovengedroogde 

producten hebben een veel lager 

vochtpercentage, waardoor ze snel breken en scheuren. 

Duurzaam 
De duurzaamheid van dit product 

gaat verder dan een label. Elements 

voldoet aan de hoogste standaarden, 

is FSC® gecertificeerd en volledig recyclebaar.
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Profielen 
Elements is verkrijgbaar in 2 profielen die beide zowel 

horizontaal als verticaal zijn toe te passen. 

Het Hector profiel is een modern profiel, dat zowel 

zichtbaar als blind bevestigd kan worden.   

Het type Rhombus is een uniek en veelzijdig ‘open‘ 

gevelprofiel. Het is een eigenzinnige en originele 

keuze als gevelbekelding. Daarnaast is dit profiel ook 

uitermate geschikt als erfafscheiding. Hiervoor zijn 

palen beschikbaar in dezelfde kwaliteit en uitstraling.

Montage 
Elements is uitstekend te fixeren, zagen en af te 

werken. Het kan worden bevestigd met roestvrijstalen 

nagels of schroeven. Er hoeft bij de nagels niet te 

worden voorgeboord, behalve bij de nagels aan de 

uiteinden van de planken. Eventuele verwerkings- of 

montagesporen kunnen weggewerkt worden met een 

laagje Elements beschermende olie in de gewenste 

kleur. 

Eigenschappen Types Afmeting
(mm)

Lengtes (mm)

2700 3600 4800 5400

Hector 20 x 145 • •
Rhombus 26 x 68 • •
Paal 70 x 70 • •
Paal 90 x 90 • •

Hector

Rhombus

Paal

Soort Radiata Pine

Herkomst Nieuw Zeeland

Dichtheid 480 kg/m³

Hardheid Medium tot Laag (3,3 kN Janka) 

Vochtgehalte 12-14%

Certificaat FSC®

Verwachte levensduur 50 jaar

Innovatie

Het zit in onze 

wortels
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Paal

Hector

Rhombus

Profieltekeningen

Hector Rhombus

Ook verkrijgbaar 

in 70x70 mm
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Kleuren
Elements is verkrijgbaar in vijf aansprekende kleuren 

olie. Door verschil in oppervlaktes kan de kleur anders 

uitvallen bij de verschillende profielen. Rhombus kan 

ook ongeolied toegepast worden (dit geldt ook voor 

de bijbehorende palen).

De kleuren zijn gedrukt en kunnen hierdoor afwijken van het origineel.
Vraag vrijblijvend een monster aan.

Eerste les:

Moeder natuur weet wat 

goed voor ons is

WALNUT
WALNUT

TeAk eBONY

MANUkA

WALNUT

peArL

ON-
geOLied
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Toebehoren
Voor het monteren, afwerken en (na)oliën van 

Elements zijn hoekstukken, coverboard, nagels, 

schroeven, sealer, olie en lamswollenapplicator 

beschikbaar. 

Coverboard 

Voor afwerking van 

o.a. dagkanten

90 x 19 x 4800 mm  

Buitenhoek 

40 x 40 x 5400 mm

Binnenhoek 

19 x 19 x 4800 mm

Olie 

0.25, 1, 4, 10, 20 liter

Lamswollen applicator

Voor het aanbrengen 

van de beschermingsolie  

Nagels

Met pentagon kop voor 

zichtbare bevestiging

50 x 2,8 mm 

60 x 3,15 mm

Schroeven

Voor zichtbare bevestiging 

50 x 4,5 mm

Sealer

Voor zaagsneden, 

inkepingen of boorgaten
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Montage
voorschriften

Montage van Elements is eenvoudig maar moet

wel volgens de voorschriften worden gedaan. Bij 

enige twijfel omtrent de uitvoering van de hierna 

vermelde voorschriften, dient contact te worden 

opgenomen met Plastica. Het niet volgen van deze 

voorschriften heeft verval van de garantie ten gevolge. 
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VOORBEREIDING
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Sealen
Alle zaagsneden, inkepingen of boorgaten dienen te 

worden voorzien van een riante laag sealer. 

De sealer “Saicos Conservative Wood Stain” is een 

semi-transparante beits voor alle exterieur hout met 

een hoge mate van UV-en weersbestendigheid. Het 

werkt preventief en beschermend tegen blauwe 

vlekken, rot, schimmel en insecten aanvallen. De 

natuurlijke oliën dringen diep in het hout. Ze houden 

het elastisch en beschermen het oppervlak tegen 

vocht en weersinvloeden. 

Behandeling van het hout met de sealer: 

- Zorg dat het oppervlak schoon en droog is. 

- Breng met een platte kwast of een kortharige 

 roller 1 dikke laag sealer aan.

- De verwerkingstemperatuur ligt tussen de 

 8 °C  en 35 °C.

- Laat het drogen aan de lucht en zorg tijdens de

 droging voor een goede ventilatie. 

- De sealer is na ca. 6 uur stofdroog. 

- Breng daar waar kleur gewenst is twee lagen 

 Elements beschermende olie over de sealer aan.

Oliën  
Elements beschermende olie voedt en beschermt het 

hout en geeft het kleur.  De beschermingsolie bevat 

plantaardige en essentiële oliën en bijenwasextract. 

Het bevat tevens een UV-beschermer op basis van 

zink tegen verkleuring en een anti-schimmel. 

Voorbereiding:

- Zorg dat het oppervlak schoon en droog is. 

 Laat hout dat nat geworden is door regen of 

 schoonmaken, minimaal 48 uur drogen. 

- Roer de olie goed voorafgaand aan en tijdens 

 het gebruik. 

- Verdun de olie niet.

Handmatig oliën:

- Breng twee lagen olie aan met een kwast of de 

 lamswollen applicator.

- Zorg dat er 12 - 24 uur tussen het aanbrengen 

 van  de eerste en tweede laag zit. 

- Slechts één laag is vereist wanneer het om 

 onderhoud  van geolied hout gaat.

- Binnen 30 minuten na het aanbrengen van de 

 laag olie, moet de overtollige olie op het 

 oppervlak worden weggehaald met een droge 

 doek. 

Oliën met een spuitpistool:

- Gebruik een spuitpistool met sproeikop 18-20

- Voor de automatische toevoer, gebruik een

 snelheid van ongeveer 24 lm per minuut. 

- Zorg dat er minstens 4-5 uur tussen het 

 aanbrengen van de eerste en tweede laag zit.

- Verwijder binnen 30 minuten na het aanbrengen 

 van de laag olie, de overtollige olie met een 

 droge doek. 

- De olie is na minimaal 24 uur droog.



ALGEMEEN HECTOR

Verticale toepassing: Horizontale toepassing: 

Bevestiging Hector
-     Bevestig het profiel Hector verticaal of horizontaal  

op geïmpregneerd houten regelwerk van minimaal 

 45 x 30 mm met een h.o.h. afstand van maximaal 

450 mm, over een dampdoorlatende, waterkerende 

folie.

-  Gebruik bij een verticale toepassing dubbel 

regelwerk. Dus eerst een verticale regel en dan de 

horizontale regel er overheen met afgeschuinde 

zijde. Dit in verband met de waterafvoer en de 

ventilatie. 

-  Houd tussen de planken een minimale naad aan van 

2 mm, in verband met mogelijke uitzetting.

-     Houd een afstand boven het maaiveld aan van 

minimaal 200 mm.

- Zaageinden en kopkanten die aan het weer worden 

blootgesteld moeten worden behandeld met de 

sealer. Vervolgens kan het afgewerkt worden met 

twee lagen impregnerende olie in de gewenste kleur.

-  Breng spouwsluiting aan bij de rand van de spouw.

-  Gebruik Elements afwerkprofielen op hoeken, 

bij ramen, deuren en op de vlakken waar 

gevelbekleding en soffieten elkaar raken.

- Zorg altijd voor een doorgaande ventilatie. 
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Nagelen
Voor het zichtbaar bevestigen van Elements zijn 

speciale design nagels beschikbaar. Deze roest-

vrijstalen nagels zijn gerild en leverbaar in de 

volgende maten: 50 x 2,8 mm (voor Hector) en 

60 x 3,15 mm (voor Rhombus).

De nagels zijn geproduceerd volgens DIN 1052/2 

en ISO 9001/2000. Ze worden los in een doos 

geleverd en zijn uitermate duurzaam en slagvast.

Voor het bevestigen dienen de Elements montage-

voorschriften en het Bouwbesluit gevolgd te worden.

Let er bij een zichtbare bevestiging op dat de koppen 

van de nagels op het oppervlak van het hout blijven 

liggen. 

Schroeven
Elements kan ook worden geschroefd. Hiervoor 

zijn RVS schroeven beschikbaar met boorpunt en 

freeskop 50 x 4,5 mm.

Elements moet voorafgaand aan de montage schoon, 

droog, afgedekt, vrij van weersinvloeden en bij 

voorkeur binnenshuis opgeslagen worden.  Het hout 

moet horizontaal worden opgeslagen op dragers en 

ten minste 100 mm van de grond.  Elements moet bij 

opslag en montage met zorg worden behandeld om 

te voorkomen dat de planken beschadigen.



Onzichtbare bevestiging Hector
-  De nagels aan de uiteinden van de planken moeten 

zich minimaal 12 mm van de rand bevinden en 

moeten als enige wél voorgeboord zijn alvorens de 

nagels worden aangebracht.

-  Plaats een roestvrijstalen nagel met platte kop van 

40 mm x 2,8 mm in de positioneringsgleuf. De nagel 

moet minimaal 30 mm in de regel kunnen worden 

gedreven. Of gebruik een roestvrijstalen schroef van 

30 mm x 3 mm die minimaal 20 mm diep in de regel 

geschroefd kan worden.

-  Zorg ervoor dat de kop van de nagel of de schroef 

verzonken is in het oppervlak.
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m

m

30 mm

Verticale toepassing: Horizontale toepassing: 

Zichtbare bevestiging Hector
- De nagels aan de uiteinden van de planken moeten 

zich minimaal 12 mm van de rand bevinden en 

moeten als enige wél voorgeboord zijn alvorens de 

nagels worden aangebracht.

- Plaats de roestvrijstalen nagel met pentagonkop van 

50 x 2,8 mm of 35 mm van de onderrand. De nagel 

moet minimaal 30 mm in de regel kunnen worden 

gedreven. 

- Zorg ervoor dat de kop van de nagel óp het 

oppervlak van het hout ligt. 

 

30
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Wand

Dampdoorlatende, waterkerende 
bouwfolie

Regelwerk

Elements "Hector"

50 x 2,8 mm nagel die minimaal 
30 mm in de regel bevestigd 
wordt

Positioneringsgleuf

doorgaande ventilatie
doorgaande ventilatie



RHOMBUS

Bevestiging Rhombus
-  Bevestig het profiel Rhombus op geïmpregneerd 

houten regelwerk van minimaal 38 x 45 mm, met 

een h.o.h. afstand van maximaal 600 mm. Voor 

een erfafscheiding mag een afstand tot 900 mm 

worden aangehouden.

-  Bevestig de rhombus op elke regel met behulp 

van één roestvrijstalen schroef van 50 x 4,5 mm of 

een nagel van 60 x 3,15 mm. 

- De bevesigingselementen aan de uiteinden 

van de Rhombus moeten zich minimaal 12 

mm van de rand bevinden en moeten als enige 

wel voorgeboord worden alvorens ze worden 

aangebracht.

50 x 4,5 mm roestvrijstalen schroef, 1 per regel. Of een 
RVS nagel van 60 x 3,15 mm

-  Houd een ruimte aan van minimaal 6 -10 mm 

tussen de rhombussen.

-  Bevestig de uiteinden van de rhombus op de 

regels met een minimale ruimte van 2 mm tussen 

beide rhombussen. 

- Zaageinden en kopkanten die aan het weer 

worden blootgesteld moeten worden behandeld 

met de sealer. Vervolgens kan het afgewerkt 

worden met twee lagen impregnerende olie in de 

gewenste kleur.

- Kopkanten die aan het weer worden blootgesteld 

moeten worden behandeld met tenminste twee 

lagen elements impregnerende olie.

-     Houd een afstand boven het maaiveld aan van 

minimaal 200 mm.
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Onderhoud

Door het hout netjes te onderhouden wordt de 

levensduur van het hout verlengd en blijft het 

langer mooi. 1x per jaar reinigen en om de 2-3 jaar 

opnieuw in de olie zetten zal in de meeste gevallen 

voldoende zijn.   
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Onderhoud geolied hout
Wanneer het hout geolied is:

•     blijft de kleur langer mooi.

•     worden kleine scheurtjes door weersinvloeden 

gereduceerd.

•     verbetert de stabiliteit (het vermindert uitzetting 

en krimp). 

•     neemt de levensduur toe.

Voor het beste resultaat:

-     Regelmatig afspoelen met een mild 

reinigingsmiddel, warm water en een zachte 

borstel. Minimaal 1x per jaar.

-     Op hout kan schimmelgroei ontstaan, met 

name bij een hoge vochtigheid. Gebruik voor 

sterk bevuilde oppervlakken een zachte borstel 

en ontweringswater voor hardhout. Spoel 

daarna af met water en breng vervolgens een 

schimmelremmer aan en behandel het hout 

opnieuw met Elements impregnerende olie.

Oliën ten behoeve van onderhoud:

-     Breng binnen 12-18 maanden na montage een 

nieuwe laag impregnerende olie aan.

-     Behandel het hout daarna om de 2-3 

jaar opnieuw met olie. Afhankelijk van de 

klimaatomstandigheden en/of ligging van 

het object ten opzichte van de zon kan de 

onderhoudsfrequentie langer of korter zijn. Zie 

ook de verkleuringstabel. 

- Zorg dat het oppervlak schoon en droog is. 

Laat hout dat nat geworden is door regen of 

schoonmaken, minimaal 48 uur drogen. 

- Breng één laag Elements beschermingsolie aan 

met kwast, lamswollen apllicator of spuitpistool 

(zie ook pagina 9) 

- Verwijder binnen 30 minuten na het aanbrengen 

van de laag olie, de overtollige olie met een droge 

doek. 

Kleurbehoud
Verkleuring van het hout start wanneer het product 

is gemonteerd en wordt bloot gesteld aan het weer. 

In het algemeen verkleuren donkere tinten sneller, 

en lichtere tinten minder snel. De snelheid waarmee 

het hout verkleurt hangt af van de locatie en de mate 

waarin het wordt bloot gesteld aan het licht en de zon. 

In de tabel hieronder wordt een indicatie gegeven van 

de mate van onderhoud die het hout nodig heeft om 

zijn kleur te behouden. 

Belichting:  Hoge belichting: gevel op het zuiden zonder 

bescherming tegen zon en regen. 

Kleur: Donkere kleuren zijn Ebony en Walnut, medium 

kleuren zijn Teak en Manuka en een lichte kleur is Pearl. 

Lichte kleuren kun je laten vergrijzen indien gewenst.

Vergrijzen:

-     Wanneer het hout niet behandeld wordt zal 

dit op den duur resulteren in kleurverandering 

(vergrijzing), veroorzaakt door het loskomen van 

houtvezels en een geleidelijke slijtage van het 

oppervlak door afwisselende blootstelling aan UV 

en regen. Het hout vergrijst naar de kleur "Pearl".

Donker Medium Licht

Hoog 1 - 2 jaar 1 - 2 jaar 4 jaar

Medium 1 - 4 jaar 2 - 4 jaar 4 - 5 jaar

Laag 2 - 4 jaar 3 - 4 jaar 4 - 5 jaar

Belichting
Kleur

ONDERHOUD
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Onderhoud ongeolied hout
Wanneer het hout ongeolied wordt toegepast:

•     zal het uitzetten wanneer het voor het eerst nat 

wordt. 

•     zal het hout vergrijzen na ongeveer 6 maanden 

blootgesteld te zijn geweest aan het weer. 

Voor het beste resultaat:

-     Regelmatig afspoelen met een mild 

reinigingsmiddel, warm water en een zachte 

borstel. Minimaal 1x per jaar.

-     Op het hout kan schimmelgroei ontstaan, met 

name bij een hoge vochtigheid. Gebruik voor 

verkleurde en/of sterk bevuilde oppervlakken een 

zachte borstel en ontweringswater voor hardhout. 

-     Onbeschermd hout kan onder invloed van 

opname en verlies van vocht opzwellen en/of 

krimpen. Na verloop van tijd kan dit leiden tot 

de vorming van haarscheurtjes in het oppervlak 

of het mogelijk kromtrekken van planken. 

Elements impregnerende olie reduceert deze 

haarscheurtjes. 
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