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Hønsehus

Fundament:

Vi anbefaler at hønsehuset fastgøres med f.eks. vinkelbeslag til fliser/nedgravet stolpe.

Efterbehandling/vedligehold:

Produkterne leveres grundbehandlet med et vandigt træbeskyttelsesmiddel

indeholdende

aktivstoffer, der hæmmer skimmelangreb. Herefter er produkterne sprøjtemalet en

gang.

Til efterbehandling anbefaler vi: GORI 305 KULSORT (nærmeste RAL 9005)

- dækkende nuance

Du skal blot afslutte - på en tør overflade - med en ekstra omgang farve så hønsehuset

er ”godt klædt på” til at modstå det skiftende danske klima. For at få det bedst mulige

resultat anbefaler vi,  at du anvender en farve, der minder mest muligt om den

grundbehandlede

farve.

1. Nyt træværk: Støv og snavs fjernes omhyggeligt inden efterhandling.

2. Nedslidt træværk/begyndende afskalning: Er træet nedslidt eller er malingen begyndt

at

skalle af, sliber du ned til frisk træ. Bart tørt træ grundes med Gori 11/12 trægrunder,

der beskytter træet i dybden mod råd og svamp. Efter grunding er træværket klar til

overfladebehandlingen. Malede overflader bør efterses og rengøres jævnligt. Derved

fjernes sporer og næringsstoffer fra overfladen. Det forlænger levetiden og hæmmer

vækst af skimmel og alger. Produkternes placering samt påvirkning af vind og vejr har

stor indflydelse på overfladens holdbarhed. Generelt vil samlinger, endetræ og

vandrette flader være mest udsatte, og mindre revner samt afskalning kan forekomme.

Knastgennemslag og udtræk i form af gullige pletter kan forekomme. Dette er helt

naturligt og kan i stor udstrækning afhjælpes ved at slibe og efterbehandle med en

passende maling. Evt. senere udblomstring kan dog forekomme. Harpiks kan trænge

gennem træet som små dråber, som krystalliserer på overfladen. De fjernes med en let

afslibning og der efterbehandlesmed en passende maling.
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Placering af redekasse.
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