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1. Kennismaking met Metsä Thermowood 
 

1.1 Achtergrond informatie 
 

Het is al eeuwen lang  bekend dat  door  het  verkolen  van het  oppervlak van hout  in open  vuur,  de 

duurzaamheid bij het gebruik  buiten  toeneemt. Deze methode werd al door de Vikingen gebruikt om 

hout, in bijv. hekwerken, te behandelen. 

De productiemethode van ThermoWood  is ontwikkeld  door  het  Finse houtinstituut VTT.  Het  hout 

wordt opgewarmd tot een  temperatuur van minimaal 190°C terwijl de aanwezige stoom er voor 

zorgt dat het niet barst of scheurt. Deze stoom zorgt niet alleen voor bescherming van het hout,

maar   bevordert    tegelijkertijd    de    chemische    verandering    van de    houtstructuur.   Dit

behandelingsproces   leidt   tot   het   ecologisch   verantwoorde   Finnforest   ThermoWood


.   Het 

behandelde hout: 

-   is meer vormstabiel dan onbehandeld hout bij wijziging van het vochtgehalte, 

-   neemt minder vocht op dan onbehandeld hout, 

-   krijgt een donkerbruine kleur, 

-   heeft een hogere warmteweerstand (betere thermische isolatie). 
 

Bij een  voldoende   hoge  behandelingstemperatuur  is  het  hout  zelfs grotendeels  bestand  tegen 

houtrot verwekkende schimmels en geschikt voor buitengebruik. 

 

 
 

figuur 1-1  Voorbeeld toepassing als terras
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1.2 Thermisch procédé 
 

Het Finse VTT heeft  samen met  de Finse houtindustrie een  thermisch behandelingsproces van hout 

ontwikkeld  dat toepasbaar is op industriële schaal. Dit ThermoWood  proces wordt onder  strikte 

voorwaarden in licentie  uitgegeven aan  de leden  van de Finse ThermoWood  Associatie waarvan 

Finnforest deel uitmaakt. 

Het ThermoWood  proces kan onderverdeeld worden  in drie fases: 
 

ThermoWood proces 
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figuur 1-2  Schema productieproces en temperatuurontwikkeling 

 

Fase 1:  Temperatuursverhoging en het drogen bij hoge temperaturen 
 

Door het gebruik  van hitte en stoom wordt de temperatuur van de oven zeer  snel tot 100°C 

opgevoerd. Daarna stijgt de temperatuur geleidelijk  tot 130°C. Gedurende deze  fase wordt

het   hout   gedroogd bij  een   hoge   temperatuur  en   wordt   het   vochtgehalte   praktisch

teruggebracht tot nul. 
 

Fase 2:  Thermische behandeling 
 

Na het  drogen (op hoge  temperatuur) wordt  de temperatuur in de oven verhoogd  tot een 

waarde tussen 185° en 215°C, afhankelijk van de gewenste duurzaamheid. Na het bereiken 

van  de  gewenste temperatuur  in  het  hout  wordt  deze  (afhankelijk   van  de  toepassing) 

gedurende 2 tot 3 uur gehandhaafd. 
 

Fase 3:  Afkoeling en aanpassen vochtgehalte 
 

Tijdens de laatste fase van het ThermoWood-proces wordt de temperatuur verlaagd en het 

hout  besproeid met  water.  Nadat  de temperatuur is gedaald naar  80 à 90°C, wordt  meer 

vocht toegevoegd om het  vochtgehalte van het  hout  te brengen naar  het  gewenste niveau 

van ca. 4%.
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2.  Belangrijkste eigenschappen van ThermoWood® 
 

Door VTT zijn in de loop der jaren  diverse testen uitgevoerd naar  de kwaliteit  en eigenschappen van 

ThermoWood.  De waarden in de hierna volgende  hoofdstukken zijn richtwaarden, die in de loop der 

jaren  verkregen zijn. Uiteraard zijn de exacte  waarden afhankelijk van de houtsoort en de natuurlijke 

variatie  in stukken hout.  Het basis materiaal voor het ThermoWood  proces is Fins vuren  en grenen. 

Uiteraard heeft de kwaliteit van het basis materiaal invloed op het uiteindelijke resultaat. 
 

 
2.1  Materiaal 

 

2.1.1  Volume gewicht 

De volumieke  massa van  ThermoWood  is 350 – 480 kg/m³  bij een  vochtgehalte van  6% (bij een 

temperatuur van 20º C en een R.V. van 65% zal een evenwichtsvochtgehalte ontstaan van 6%). Deze 

volumieke  massa is ca.  10% minder dan  die van o.a.  onbehandeld hout.  Tussen de  verschillende 

delen  zal een geringe natuurlijke variatie optreden. 
 

 

2.1.2  Kleur 
 

ThermoWood  heeft  een  typische bruine  kleur.  De diepte  van deze  kleur  is afhankelijk van de hoogte 

van de  temperatuur en  tijdsduur van de  behandeling. Net  zoals bij alle  naaldhoutsoorten treden 

kleurverschillen op afhankelijk van de dichtheid van het materiaal. Onder invloed van UV-straling zal 

de kleur  van het  ThermoWood  langzaam veranderen in een  zilvergrijze  tint (zoals o.a. bij Western 

Red Cedar). 
 

 

2.1.3  Geur 
 

ThermoWood  heeft  een kenmerkende geur  die met de tijd verdwijnt. Deze wordt veroorzaakt door de 

verandering  in  de   celstructuur,  die   optreedt  tijdens  de   hittebehandeling.  Onderzoek  van  de 

Universiteit van Kuopio heeft  aangetoond dat de TVOC-waarden1  van ThermoWood  aanzienlijk lager 

zijn (ca. 82%) dan  die van onbehandeld hout.  Dit is te danken aan  het  feit dat  door  de thermische 

behandeling het overgrote deel van de vluchtige organische stoffen uit het hout verdampen. 
 
 

 

2.2    Vochtgehalte 
 

2.2.1  Evenwichtvochtgehalte 
 

De thermische  behandeling  verlaagt  het  evenwichtsvochtgehalte  van het  materiaal.  Met name bij 

een hoge relatieve vochtigheid  is het evenwichtsvochtgehalte lager. 

Bij het  verlaten van de fabriek  heeft  ThermoWood  een  houtvochtigheidsgraad van   6 ± 2%. Bij een 

constante temperatuur van 20°C en een relatieve vochtigheid  van resp. 45%, 65%, 80% en 90% is het 

evenwichtsvochtgehalte 4 ± 2%, 6 ± 2%, 9 ± 2% resp. 11 ± 2%. Dit is ca. 50% van die van onbehandeld

grenenhout  (zie  tabel   2-1). Het   evenwichtvochtgehalte   is   afhankelijk van   de   variatie   in  de

temperatuur, maar deze invloed is minder dan ±2%. 
 
 

2.2.2    Waterdoorlatendheid en wateropname 

 
1 

TVOC: Total Volatile Organic Compounds (totaal aan vluchtige organische stoffen)
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Bij  testen, uitgevoerd  door CTBA  in  Finland,   is  gebleken  dat  de  wateropname  van  thermisch

behandeld hout aan de kopse zijde 20 – 30% lager  is dan die van onbehandeld hout. 
 

Uit testen (waarbij de kopse einden  waren  afgedicht)  door VTT is gebleken dat de vochtopname van 

het hout aan de zichtzijde 40 – 50% lager  is dan die van onbehandeld hout. 

I.v.m. de vochtopname wordt er op gewezen dat de snelheid waarmee ThermoWood  vocht opneemt 

en de vochtdoorslag, groter is dan van onbehandeld hout. 
 

 

2.3  Vormstabiliteit (dimensiestabiliteit) 
 

In vergelijking  met  normaal gedroogd hout  heeft  ThermoWood  een  betere vormstabiliteit. Door de 

behandeling  onder  zeer  grote  hitte  worden  de  interne  spanningen  in het  hout  sterk gereduceerd.

Hierdoor    vermindert   de   kans  op   kromtrekken  van   het   hout.   Ook leidt   dit   tot   een   lager

evenwichtsvochtgehalte  en  een  lager  water-opnemend-vermogen.  Er is  een  rechtstreekse relatie

tussen de  vormstabiliteit  bij wijziging  van  het  vochtgehalte  in  hout  en het  vermogen  tot  water

opname. Met name de  variatie  in radiale en  tangentiële krimp  vermindert sterk. Het  zwellen  en 

krimpen  van  Metsäwood  ThermoWood
   

is  slechts 50%  van  die  van  onbehandeld grenen  en  is 

vergelijkbaar met het zwel- en krimpgedrag van teak. 

 

Houtsoort 
 

EV 

% 

EV 

% 

Krimpcoëfficiënt % 

per % HV 

Krimpcoëfficiënt % 

RV 50% → RV 90% 
 

RV 50% RV 90% Radiaal 

(haaks op de 

groeirichting) 

Breedte Dikte Breedte 

ThermoWood 5 10 0,28 0,17 1,4 0,85 

Grenen 10 17 0,31 0,19 3,1 1,90 

Western Red Cedar 8,5 17 0,29 0,10 2,8 0,95 
 

EV = Evenwichtvochtgehalte van het hout 

HV = Houtvochtpercentage 

RV = Percentage Relatieve Vochtigheid van de lucht 
 

Tabel 2-1, Vormstabiliteit van ThermoWood in vergelijking tot onbehandeld Grenen 

 

Voorbeeld:  wijziging breedte van een  ThermoWood  geveldeel van 142 mm  bij een  stijging 

van de relatieve vochtigheid (RV) van 50% naar  90% 

Wijziging evenwichtvochtgehalte 

R.V. = 50% → E.V. =  5% 

R.V. = 90% → E.V. = 10% 

wijziging E.V. = 10 – 5 = 5% 

zwel breedte 0,85% * 142 = 1,2 mm
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2.4  Materiaalsterkte en –stijfheid 
 

 

2.4.1  Sterkte en stijfheid 
 

Uit onderzoek door VTT is gebleken bij verhitting  tot een temperatuur van max. 215° C de gevolgen 

heeft voor de sterkte en stijfheid: 
 

Buigsterkte verlies ca. 6%

Dynamische buigsterkte    verlies ca. 25%

Stijfheid 

Druksterkte 

Afschuifsterkte 

Splijtsterkte 

Hardheid 

gering  verlies 

verbetering ca. 25% (evenwijdig aan de vezelrichting) 

verlies ca. 10% 

verlies 30 – 40% 

geringe toename

Uit een  serie vergelijkende testen van behandeld grenen en vurenhout is gebleken dat  het  sterkte 

verlies  van  grenenhout minder  (geringer)  is.  Uit een  onderzoek van  de  universiteit  van  Helsinki,

afdeling   houttechnologie,  is 

toepassing is (zie bijlage 1): 

Delen (planken)    C16 

gebleken  dat  voor  ThermoWood   uit  grenenhout  het   volgende   van 
 
 

buigsterkte      f        = 16 N/mm2

 

 

Balken  (regels)    C14 

stijfheid            E       = 8.000 N/mm2
 

buigsterkte      f        = 14 N/mm2

stijfheid            E       = 7.000 N/mm2
 

Het  onderzoek was een  studie  naar   de  sterkte en  het  geeft  géén  gecertificeerde  waarden. De 

bovenstaande waarden kunnen als indicatie  worden  gebruikt voor ‘lichte’ constructies. 
 
 

2.4.2  Hechtsterkte van nagels en schroeven 
 

Onderzoek   van   het    milieukundig   onderzoeksinstituut   te   Mikkeli   heeft    aangetoond   dat   de

hechtsterkte  van  nagels   in ThermoWood   vergelijkbaar  is  met   die  van onbehandeld  hout   met

eenzelfde dichtheid. Echter  de  hechtsterkte van schroeven in ThermoWood  is ca.  20% lager,  als 

gevolg van de verandering van de celwanden van het hout gedurende de behandeling. Ook is hierbij 

gebleken dat  door  het  met  een  kleinere diameter voorboren, de  hechtsterkte van  de  nagels en 

schroeven een betere resultaat geeft. 
 

 

2.4.3  Brandweerstand 
 

De brandweerstand van ThermoWood  wijkt nauwelijks af van die van onbehandeld hout. De 

vlamverspreiding is iets groter, maar de  rookontwikkeling en  hoeveelheid vrijkomende warmte is 

lager.  Metsäwood ThermoWood
  

is volgens EN 13501 ingedeeld in klasse D-s2 (SBI-test). 
 

 

2.4.4  Thermische eigenschappen 

De thermische  geleiding  van ThermoWood  is  20 – 25 % lager  dan  die van onbehandeld hout.  De 

thermische geleidingscoëfficiënt (λ10) van ThermoWood,  is volgens onderzoek van het VTT in Finland, 

10  = 0,099 W/(m¹.K). Bij onbehandeld hout is de corresponderende waarde 0,12 W/(m¹.K). M.a.w. de 

isolatie waarde van ThermoWood  is beter dan die van onbehandeld hout.
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2.4.5  Komo-certificaat 
 

De productie van Metsäwood ThermoWood
  

staat onder  kwaliteitscontrole van SKH en is door SKH

gecertificeerd,  op  basis  van de  BRL 0605  “Gemodificeerd  hout”  (zie Komo®    -productcertificaten

32916/04 voor vurenhout en 32919/04 voor grenenhout). 
 
 

2.5 Duurzaamheid 
 

Metsäwood ThermoWood  is ingedeeld in duurzaamheidklasse 2. 
 
 

2.5.1  Gebruik buiten 
 

De duurzaamheid van het  hout  neemt aanzienlijk toe dankzij de afbraak van een  groot  deel  van de 

aanwezige Hemicelluloses. Dit is de voedingsbodem voor rot,  schimmels en  bacteriën. Door deze 

afbraak heeft ThermoWood  een hoge weerstand tegen aantasting, zowel bij kernhout als spinthout. 
 

 

2.5.2  Schimmel en algen 
 

Op het  oppervlak van ThermoWood  kunnen, net  als bij andere houtsoorten, schimmels en  algen 

groeien. Deze organismen halen  hun voeding uit de omringende lucht  en beschadigen daardoor het 

hout  niet.  Dit kan  worden  voorkomen door  het  oppervlak te  behandelen. Een  verfleverancier kan 

hierover  advies uitbrengen. 
 

 

2.5.3  Insecten 
 

Door CTBA in Frankrijk  en de universiteit van Kuopio te Finland  zijn testen uitgevoerd. Hieruit bleek

dat   ThermoWood   bestand  is tegen  insecten  zoals  Boktorren,  Anobium  punctatum  en  Lyctus

bruneus. ThermoWood  is echter niet bestand tegen Termieten. 
 
 

2.6 Milieu 
 

2.6.1  Duurzaam bosbeheer (chain of custody)
 

Metsäwood ThermoWood
   

is 
 

PEFC  – gecertificeerd.  PEFC  is  gebaseerd op  de

Helsinki-criteria (sinds 1894), die streven naar  een  evenwichtige samenhang van

de  verschillende  bosfuncties (economisch,  sociaal  en  ecologisch).  Hout  is  de

belangrijkste bron van hernieuwbare energie in Finland.  Nagenoeg alle energie die nodig is voor het 

thermische behandelingsproces, is afkomstig van het recyclen van het eigen houtafval. 
 
 

2.6.2  Toxiteit 
 

Tijdens het  thermische proces komen  er  allerlei stoffen vrij uit  het  hout.  De giftigheid  van  deze 

stoffen is onderzocht door CTBA in Frankrijk  volgens EN84. Uit deze  testen is gebleken dat in deze 

stoffen geen  gif aanwezig is en dat ze onschadelijk zijn voor mens en milieu.
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3.  Verwerking van ThermoWood® 
ThermoWood  is  vervaardigd met  de  grootste aandacht voor  de  kwaliteit.  Het  materiaal  verdient

voldoende   aandacht  en  zorg.   Aangezien  door   de  behandeling  het   materiaal  harder  is,  wordt 

geadviseerd om voor het gereedschap uit te gaan  van de regels, zoals die van toepassing zijn voor de 

verwerking van hardhout. 

 

3.1  Zagen 
 

ThermoWood  kan  op dezelfde wijze verzaagd worden  als onbehandeld hout.  Met de  aanwezigheid 

van een  kwast in een  zaagsnede, kan  in het  algemeen op dezelfde wijze worden  omgegaan als bij 

onbehandeld hout. Aandacht is vereist t.a.v. het houtstof, die fijner is als van onbehandeld hout.

ThermoWood   kan  t.p.v.  de  randen versplinteren  bij  het  gebruik   van een   zaag   met   een   grove

vertanding. Geadviseerd wordt om een zaagblad met fijne vertanding toe te passen. 

 

3.2  Gezondheid en Veiligheid 
 

In vergelijking  met  normaal zachthout zijn er  nauwelijks verschillen ten  aanzien van veiligheid  en 

gezondheid  van  ThermoWood.   Toch  zijn er  2  belangrijke  verschillen,  namelijk   de  geur   van  het 

materiaal en het fijnere zaagsel dat bij verwerking wordt geproduceerd. 

ThermoWood  heeft  een typische rookgeur, die ontstaat door de wijziging van de celstructuur tijdens 

het verwerkingsproces. 

Onderzoek heeft  aangetoond dat de TVOC-waarde1  van ThermoWood,  dat het totaal  aangeeft van de 

vluchtige  organische stoffen in hout,  aanzienlijk lager  is dan  die van onbehandeld hout.  M.a.w. er 

komen  aanzienlijk minder stoffen vrij. 

ThermoWood  bevat géén giftige of schadelijke stoffen. 

 

3.3  Opslag en transport 
 

ThermoWood moet  schoon, droog en vlak worden opgeslagen en getransporteerd. Bij het gebruik 

van stoplatten moeten deze  recht boven elkaar en recht boven het stophout worden aangebracht. 

Om beschadigingen en aantasting te voorkomen moet  bij de opslag van ThermoWood  contact met 

de grond worden  voorkomen. Geadviseerd wordt om stophout toe te passen. 

Geadviseerd wordt om ThermoWood  op te slaan in stellingen. Bij een opslag op de grond  moeten de 

delen  plat worden  neergelegd met  voldoende  stophout en eventueel latten daar  tussen (recht  boven 

elkaar). Om kromtrekken te voorkomen wordt  geadviseerd om het  stophout h.o.h.  600 mm  aan  te 

brengen. Let er op de de bodem  (grond) voldoende  vlak en schoon is. 
 
 
 
 

3.4  Afval verwerking 
 

ThermoWood  is een  natuurlijk houtproduct en  heeft  géén  chemische toevoegingen. Als het  niet  is 

verlijmd,  geverfd  of gebeitst kan  het  afval op dezelfde wijze worden  verwerkt  als die van normale 

houtproducten. 
 
 
 

 
1 TVOC = Total Volatile Organic Compounds (totaal aan vluchtige organische stoffen)
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4.  ThermoWood® producten 
 

4.1 Ruwe delen 
 

De afmetingen van standaard ruwe delen  zijn: 
 

Grenen Vuren 

25 x 100 mm 

25 x 125 mm 

25 x 150 mm 

32 x 100 mm 

32 x 125 mm 

50 x 100 mm 

50 x 150 mm 

25 x 150 mm 

25 x 200 mm 

25 x 225 mm 

32 x 225 mm 

38 x 200 mm 

38 x 225 mm 

50 x 150 mm 

50 x 200 mm 

tabel 4-1, Overzicht ruwe delen Metsäwood ThermoWood®
 

 

Thermowood is verkrijgbaar tot een dikte van maximaal 50mm. 
 
 

4.2  Profielen voor gevels 
 

Getoond zijn profielen uit Grenen hout, 

Voor  de  bepaling  van de  benodigde  hoeveelheden  van (standaard)  profielen  kan  van het  volgende 

worden  uitgegaan: 
 

Product Breedte Werkende breedte 

(incl. 3 – 4 mm speling) 

Lopende meters 

in 1 m2
 

Rabat  profiel 142 mm 135 – 136 mm 7,38 

Werkende breedte = netto  breedte deel + tussenruimte 

Netto breedte deel  = breedte deel – lengte lip 
 

tabel 4-2, Profielafmetingen en hoeveelheden
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4.2.1  Voorbeelden van rabat delen 

 

 
 
 
 

 
Profiel 9 

 

 

 
 
 
 
 

Profiel 63 
 

 

 
 
 
 
 

Profiel 73
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4.2.1  Voorbeelden van ronde kanten 

 

Profiel nr. 18, 19 en 25 (balken) 

 

oppervlak;          2 zijden fijn bezaagd en 2 zijden geschuurd 

4 zijden geschuurd (nr. 25) 

dikte;                   42 mm (nr. 18 en 25) 

32 mm (nr. 19) 

breedte;           42 mm 

 
Profiel nr. 17 en 26 (strips) 

 

oppervlak;          2 zijden fijn bezaagd en 2 zijden geschuurd 

4 zijden geschuurd (nr. 26) 

dikte;                   21 mm (nr. 17) 

42 mm (nr. 26) 

breedte;           92 mm 

 
Profiel nr. 26 (balken) 

 

oppervlak;          4 zijdig geschuurd 

dikte;                   42 mm 

hoogte;                92 mm
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5.  Oppervlakte  behandeling van ThermoWood® 
 
 
 

5.1  Uiterlijk 
 

Metsäwood ThermoWood®  wordt gemaakt van Fins naaldhout (grenen en vuren). De grondstof voor 

de productie wordt speciaal in de bossen geselecteerd. 
 

 
 
 

5.2  Kleur en oppervlakte behandeling 
 

ThermoWood  is een product met  een  hoge duurzaamheid en kan vele jaren  worden  gebruikt zonder 

dat  een   oppervlaktebehandeling  vereist  is.  Door  weersinvloeden  en  zonlicht   zal  het  oppervlak 

verkleuren (vergrijzen) en kunnen kleine  scheurtjes in het oppervlak ontstaan. Ook kan (afhankelijk 

van de invloed van de omgeving) algengroei optreden. 

Een  behandeld oppervlak geeft  een  betere bescherming tegen het  verweren, met  als gevolg  een 

langere levensduur. Het beitsen met  een  pigment (kleur)  geeft  bescherming tegen de invloed van 

UV-straling en gaat  het vergrijzen  van het oppervlak tegen. In het algemeen worden  UV-bestendige 

beitsen toegepast met  een bruine  kleur  die overeenkomen met  de originele kleur  van het hout (deze 

zijn in het  algemeen iets donkerder). Indien het  originele natuurlijke aanzicht van  ThermoWood 

behouden moet  worden  en de natuurlijke vergrijzing  moet  worden  tegen gegaan, kan het  best een 

(transparante) UV-bestendige beits gebruikt worden. 
 
 

Door variatie in het  houtvochtgehalte, waardoor vormverandering optreedt (een  geringe variatie 

in de afmetingen), kan géén filmvormende beits of verf gebruikt worden. 
 

 

 

figuur 5-2   Toepassing Thermowood gevel
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Kies altijd voor een  verfproduct dat  speciaal wordt  aanbevolen voor buitentoepassingen op Grenen 

(of Vuren) hout. 
 
 

 
Raadpleeg altijd uw verfleverancier voor een behandeling. 

 
 
 
 

 
 

figuur 5-3, Toepassing Thermowood in een gevel 
 

 

Als het hout wordt behandeld is het raadzaam om het hout éénmaal rondom te behandelen voor de 

plaatsing en  de  eindlaag pas na  de  plaatsing aan  te  brengen. Het  verven  van de  kopse kanten is 

hierbij erg belangrijk. Hierdoor  vermindert de kans op vochtindringing en de kans op inscheuren van 

de uiteinden. 

 
 

De verven  moeten worden  aangebracht volgens  de  voorschriften  van de  verfleveranciers,  waarbij 

met  name gelet  moet  worden  op temperatuur en weersomstandigheden voor het aanbrengen en de 

gewenste afscherming. Het oppervlak moet  voldoende  schoon en droog zijn.
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6.  Gevelbekledingen van ThermoWood® 
 

De richtlijnen en details  in dit hoofdstuk  zijn opgesteld met de geldende richtlijnen en zijn alleen 

van toepassing voor Metsäwood ThermoWood®. 

De functie  van een  gevelbekleding is het buiten  houden van (regen)water, met  een  voldoende  lange 

levensduur en lage onderhoudskosten. 
 
 

6.1  Bouwkundige detaillering 
 

De richtlijnen en  details zijn bedoeld als hulp  bij het  ontwerp en  kunnen niet  worden  gebruikt als

vervanging   van  de   vereiste bouwkundige   details   van  een   project.   Voor   het   maken  van  een

bouwkundig  ontwerp  van  een   gevelbekleding  met   ThermoWood   kan  van  het  volgende   worden 

uitgegaan: 

1.  Profielen met messing en groef zijn in Komo gecertificeerd timmerwerk niet toegestaan. 
 

2.  Maak, voordat  met  een  ontwerp wordt  begonnen, een  inventarisatie van de gebouwen in de 

omgeving en de vegetatie. 

3.  Breng  altijd een  geventileerde spouw aan  van ten  minste 21 mm  tussen de gevelbekleding 

van ThermoWood  en de achterliggende wand,  of die nu van hout  is of massief (metselwerk, 

beton).  Hierdoor  is een  verticale luchtstroming achter de gevelbekleding mogelijk,  waardoor

de   vochtigheid    wordt   gereguleerd  en   schimmelvorming   op 

gevelbekleding wordt voorkomen. 

de   binnenzijde   van   de

 

4.  De spouw mag  niet onderbroken zijn en moet  aan  de onder- en bovenzijde  zijn voorzien van 

ventilatiesleuven (zie fig. 6-7 en 6-8) en moet  een breedte hebben van ten minste 21 mm. 

5.  Ontwerp  de gevelbekleding zodanig  dat vochtafvoer  altijd mogelijk  is en voldoende  ventilatie 

optreedt, zodat de geveldelen en achterliggende constructie goed kunnen drogen. 

6.  Maak alle horizontale onderdelen met een hoek (min. 15°) voor de vochtafvoer. 
 

7.  Zorg  er  voor  dat  brede voegen  (9 –  10  mm)  worden   aangebracht tussen geveldelen  en 

ramen, deuren, horizontale trimdelen en wandaansluitingen. 

8.  T.p.v. een  dak-, voet- en  kozijnaansluiting moet  een  voeg  van ten  minste 15 mm  worden 

toegepast i.v.m. de spouwventilatie. Deze voegen  moeten worden  voorzien  van gaas of een 

geperforeerde strip om aantasting door ongedierte, zoals insecten en muizen,  te voorkomen. 

9.  Alle voegen moeten afwaterend worden  uitgevoerd. 
 

10.  Breng  goten aan, zodat water  niet wordt afgevoerd over de gevels en het gebouw. 
 

11.  Zorg ervoor  dat  de gevel voldoende  is beschermd tegen nat  worden  door  opspattend water 

door met de gevelbekleding 300 mm boven de grond en/of platte daken  aan te vangen. 

12.  I.v.m. de vochtdoorslag wordt geadviseerd om delen  met een dikte van ten minste 21 mm toe 

te passen. 

13.  Plant  struiken en planten zodanig dat ze geen  direct  contact hebben met de gevel. 

14.  Geadviseerd wordt  om op de kopse kanten van de geveldelen een  verflaag  aan  te brengen 

(conform  de  regelgeving voor Komo gecertificeerd timmerwerk), vooral  als de  gevel  wordt 

geverfd of gevernist. Hierdoor  zal de kans op vochtindringing gering  zijn. 

15.  Voor verticale geveldelen wordt  geadviseerd, i.v.m. de  spouwventilatie, om  dubbele regels 

kruislings aan te brengen en géén  horizontale regels met sleuven.
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e rege  s van Thermo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

guur 6-1  Bevest g ng r 

 

 

Het  is  belangrijk  dat  direct contact tussen geveldelen  van  ThermoWood  en  poreuze of vochtige

(steenachtige)   materialen   wordt   voorkomen.   Bij  toepassing   van   dergelijke   materialen   kan

vochtindringing   worden    voorkomen   door   of   een    waterdichte   folie 

voegband/voegprofiel aan te brengen. 

toe   te   passen  of   een

Verticale geveldelen moeten een  stuikvoeg van ten  minste 10 mm  hebben, waarbij  de ondereinden 

met  een  helling  (hoek) van 15° worden  uitgevoerd, en de waterafgifte-capaciteit van de delen  wordt 

verbeterd. De bovenzijde  van deze  delen  moeten worden  beschermd. Tussen horizontale delen  en 

het  eerste verticale deel  moet  een  voeg van ten  minste 9 – 10 mm  worden  aangebracht voor de 

spouwventilatie en de vochtafvoer  t.p.v. de kopse kanten. Achter de geveldelen moeten horizontale 

regels h.o.h.  600  mm  worden   aangebracht. Deze  regels moeten worden   bevestigd op  verticale 

tengels. Zowel de regels als de tengels moeten voldoende  duurzaam zijn (bijv. ThermoWood). 
 

 

6.1.1    Bevestiging op wanden
 

Voor  de  bevestiging  van  de 

worden  uitgegaan: 

 

geveldelen  op  de  achterliggende  stelregels moet   van  het  volgende

 

-   De stelregels moeten een breedte hebben van ten minste 42 mm en een dikte van ten minste 

25 mm (geadviseerd wordt 42 mm). 
 

-   De  nagels moeten volgens  de  richtlijnen  van  de  KVT  en  BRL 4103  worden  aangebracht. 

Hierbij geldt dat de randafstand tot het uiteinde  van geveldelen (kopse kant) minimaal 25 mm 

is en de afstand tot de rand  ten minste 30 – 40 mm (afhankelijk  van de profilering). 

- Volgens   de   voorschriften   moet   voor  de  stelregels  van  gevelbekledingen   behandeld  of 

gemodificeerd hout worden  toegepast (i.v.m. vochtinwerking). Hiervoor kunnen de standaard

st l        l 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fi                 ,            i  i 

Wood worden  gebruikt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
abatdelen  op profielen

(profielen   met   messing  en  groef   zijn  niet  toegestaan 

timmerwerk) 

in  Komo  gecertificeerd

 

 

Voor de bevestiging van de stelregels moet  rekening gehouden worden  wordt met de achterliggende 

constructie, zoals:
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-   Bevestiging op houtskeletbouwwand, 
 

-   Bevestiging op massieve wand (metselwerk of beton) met isolatie, 
 

-   Bevestiging op massieve wand zonder  isolatie. 
 

 

Bevestiging op houtskeletbouw wanden 

 
 

figuur 6-2, Bevestiging op houtskeletbouw wand 
 

Om de spouw voldoende  te kunnen ventileren, moet  achter de ThermoWood  geveldelen een  spouw 

van ten  minste 21 mm  aanwezig zijn. Voor de bevestiging van de geveldelen kan uitgegaan worden 

van de volgende  vuistregels: 

- Voor de bevestiging kunnen stelregels worden  toegepast van 21 x 42 mm,  die op de stijlen 

zijn vastgezet. 

- Bij toepassing van stelregels van 21 x 42 mm,  moet  t.p.v. de  uiteinden  (kopse  kanten)  een 

dubbele stelregel worden  toegepast of één stelregel van 21 x 84 mm of 21 x 92.
 

Bij   toepassing    van    horizontale    geveldelen    moeten   de    stelregels 
 

samenvallen    met    de

houtskeletbouw stijlen, die gewoonlijk een h.o.h. afstand hebben van 400 of 600 mm. 
 

 

Bevestiging op ‘massieve’ wanden 

 
 

figuur 6-3, Bevestiging geveldelen op massieve wanden 
 

Om de spouw voldoende  te kunnen ventileren, moet  achter de ThermoWood  geveldelen een  spouw 

aanwezig zijn. De breedte van deze  spouw is afhankelijk van de  dikte  van de  geveldelen met  een 

minimum van 40 mm. Voor de bevestiging van de geveldelen kan uitgegaan worden  van de volgende 

vuistregels:
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-   Bij gebruik  van geprofileerde nagels moeten stelregels worden  toegepast met  een  dikte die 

2x zo groot is als die van de geveldelen, met een minimum van 42 mm. 
 

-   Bij gebruik  van gladde,  niet geprofileerde nagels moeten de stelregels een  dikte hebben die 

2,5x zo groot  is  als die van de  geveldelen,  met  een  minimum  van 50 mm  (niet toegestaan 

voor Komo gecertificeerd timmerwerk). 

- Bij toepassing van stelregels van 42 x 42 mm,  moet  t.p.v. de uiteinden een dubbele stelregel 

worden  toegepast of één stelregel van 42 x 84 mm. 
 

 

Bevestiging op massieve wanden met isolatie 
 

Om de spouw voldoende  te kunnen ventileren, moet  achter de ThermoWood  geveldelen een  spouw

aanwezig  zijn. Deze  spouw heeft  ten  minste  een  breedte van  21 mm. Tussen  de  isolatie  platen

moeten regels worden  aangebracht, waarna over de  isolatie en  deze  regels een  waterdichte folie 

moet  worden  bevestigd. Op deze  waterdichte folie moeten, t.p.v. de  regels, de  stelregels worden 

aangebracht. 
 

 

6.1.2  Het realiseren van een geventileerde, vochtafvoerende spouw 
 

Als verticale geveldelen worden  toegepast, die worden  bevestigd op horizontale stelregels, moet  er 

aandacht  besteed  worden   aan   de   vochtafvoer   en   spouwventilatie.  Geadviseerd  wordt   om  de 

horizontale stelregel te bevestigen op achterliggende verticale tengels. De dikte van deze 

achterliggende tengels moet  voldoen aan  de richtlijnen in hoofdstuk 6.1.1. Als de geveldelen op een 

hierachter aangebrachte bekleding (platen) worden  aangebracht is dit uiteraard niet noodzakelijk en 

moet   de  spouw  voldoen   aan   de  voorschriften,  die  gesteld  worden   voor  deze   achterliggende 

bekleding. Wel is het  raadzaam om op deze  bekleding eerst horizontale regels aan  te brengen die 

voldoende  afwateren worden  aangebracht volgens de lokale regelgeving (naar  binnen). 

Geadviseerd wordt  om  de  boven- en  onderzijde van de  spouw af te  sluiten met  een  gaas of iets 

dergelijks, om aantastingen door insecten te voorkomen. 
 

6.1.3    Sparingen 
 

In   de   meeste  gevels   en   gevelbekledingen   worden    sparingen   voor 

 

 
bijv.  ramen  en   deuren

aangebracht. De ideale  oplossing is dat  deze  sparingen worden  uitgevoerd in een  veelvoud  van de 

breedte van de geveldelen om het  verzagen en aanpassen van geveldelen te voorkomen. Echter  in 

de praktijk  is gebleken dat een  dergelijke verdeling  in het algemeen niet goed uitkomt.  Geadviseerd 

wordt dan ook om juist zodanig  te detailleren dat een  passtrook noodzakelijk is. Het aanpassen van 

geveldelen t.p.v. sparingen moet  voldoende  zorgvuldig gedaan worden,  anders kan dit leiden  tot een 

visueel  mindere  kwaliteit.  Ook moeten voegmaterialen  en  folies  zodanig  worden  aangebracht, dat 

het  vocht naar  buiten  wordt  afgevoerd, waarbij  moet  worden  gezorgd voor voldoende  ventilatie  van 

de spouw.
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or de st  en van een  houts 

0 mm 

 

 
 

6.1.4     Hoekdetails 
 

De  volgende   hoekdetails  kunnen  worden   toegepast  voor  zowel  houtskeletbouw als  massieve 

wanden. Let er wel op dat voor massieve wanden dikkere  stelregels vereist zijn als bij 

houtskeletbouwwanden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
figuur 6-4, Uitwendige hoeken met horizontale geveldelen 

 

De getekende uitwendige verticale afdichtingregels zorgen  voor een betere waterdichtheid van de 

gevelbekleding nabij de hoek, maar zijn niet verplicht. 

Tussen de uiteinden van de geveldelen moet  een opening  worden  aangebracht van 9-10 mm
 

Vo                ijl 

60          . 

 

keletbouw wand wordt uitgegaan van een  maximale h.o.h. afstand van

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur 6-5, Inwendige hoeken met horizontale geveldelen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur 6-6, Hoeken met verticale geveldelen 
 

Door   het   toepassen  van  een   dubbele  stelregel  ontstaat  een   ononderbroken  spouw,  waarin 

voldoende  ventilatie  mogelijk  is. Het  toepassen van  een  enkele horizontale stelregel met  gaten, 

wordt door ons afgeraden dit omdat  daarin onvoldoende spouwventilatie mogelijk is.
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guur 6-7  Bovenrand be 
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6.1.5  Detailbeëindiging aan de boven- en onderzijde 
 

In de hierna getekende details is aangegeven hoe de beëindiging van de gevelbekleding kan worden 

uitgevoerd aan de boven- (zie fig. 6-7) en onderzijde (zie fig. 6-8). T.p.v. de aansluiting moet  een voeg 

van ten  minste 15 mm  worden  toegepast i.v.m. de  spouwventilatie. Deze  voegen  moeten worden 

voorzien   van  gaas  of  een   geperforeerde  strip  om  aantasting  door   ongedierte  te  voorkomen. 

Aandacht wordt gevraagd voor de invloed van omliggende bebouwing, vegetatie en bodem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fi                 , ëindiging met opening voor spouwventilatie
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur 6-8, Onderrand beëindiging met opening voor spouwventilatie 
 

Metsäwood  adviseert   om   de   gevelbekleding  op   300   mm   boven   het   maaiveld  (bodem)   te

beëindigen,  met   name  voor verticale  geveldelen.  Aandacht  wordt   gevraagd  voor  de  schuine

beëindiging  (met  de  laagste zijde  aan  de  buitenkant)  van  het  onderste geveldeel,  voor  de  goede

afwatering   van   de   gevel. 

spouwventilatie. 

Ook   moet    aan    de   onderzijde   gezorgd worden    voor   voldoende

 

6.1.6    Details aansluiting t.p.v. ramen en deuren 
 

In de hierna getekende details (zie fig. 6-9) is aangegeven hoe de aansluiting van gevelbekleding kan 

worden  uitgevoerd bij: 

-   de bovendorpel van ramen en deuren, 

-   de onderdorpel van ramen, 

-   de stijlen van ramen en deuren.
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T.p.v.  de   aansluiting   moet een   voeg   van   ten   minste   15   mm   worden    toegepast  (verticale

aansluitingen) i.v.m. de spouwventilatie. Bij horizontale beëindigingen kan  een  voeg van 8–10 mm 

worden  toegepast. Alle voegen  moeten worden  voorzien  van gaas of een  geperforeerde strip om 

aantasting door ongedierte te voorkomen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur 6-9, Aansluiting t.p.v. kozijnen van ramen en deuren 
 

 

6.2  Bevestiging (montage) 
 

Voor de bevestiging van Metsäwood ThermoWood®  moeten  altijd RVS bevestigingsmiddelen worden 

gebruikt.   Als   een    gevel   wordt   behandeld  (geverfd,   gebeitst   of   geolied)   kunnen  eventueel

gegalvaniseerde  nagels worden  toegepast. Andere  kwaliteiten  kunnen desintegreren  door  vocht

inwerking  en kunnen vlekken veroorzaken op het hout in de nabijheid  van de nagelkop. 

Enige voorbeelden van nagels, die kunnen worden  gebruikt, zijn: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
figuur 6-10, Voorbeeld van nageltypen die gebruikt kunnen worden
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6.2.1    Bevestigingsmiddelen 
 

Voor de bevestiging van Metsäwood ThermoWood®  moeten  altijd RVS bevestigingsmiddelen worden 

toegepast. Andere  kwaliteiten  kunnen desintegreren  door  vochtinwerking  en  veroorzaken  vlekken 

op het hout in de nabijheid  van de nagelkop. 

Bij het nagelen (bevestigen) van de geveldelen aan de stelregels moet  aandacht worden  besteed aan 

het volgende: 

1.  Bij het gebruik  van een  hamer is er kans op splijten van de toplaag als tijdens het timmeren 

de hamer contact maakt met de houten geveldelen. 

2.  Breng  geen  nagels aan in een kwast. 
 

3.  Bij het gebruik  van rabatdelen en halfhoutsdelen moet  uitgegaan worden  van een speling van

3 – 4 mm  tussen de delen.  Deze  speling  is  nodig  voor  maattoleranties  en  de  eventuele

geringe zwel als gevolg van wijziging in het  vochtgehalte van de geveldelen. Ook bij andere 

vormen  van aansluitingen wordt dezelfde of een grotere speling geadviseerd. 

4.  Bij het gebruik  van schroeven moet  altijd worden  voorgeboord om splijten van het materiaal 

te voorkomen. 

5.  Maak geen  gebruik  van verdekte vernageling. 
 

6.  De bevestigingsmiddelen moeten op minimaal 25 mm  vanaf de kopse kanten en op 30 mm

vanuit  de  randen van  de  delen  worden  aangebracht. Dit om  het splijten  van  de  delen  te

voorkomen. Indien kleinere randafstanden vereist zijn dan  deze  minimale waarden moeten 

de delen  worden  voorgeboord voor het aanbrengen van de verbindingsmiddelen. 

7.  De nagels moeten bij voorkeur  op  ca.  ¼ van  de  breedte worden  aangebracht, hoewel  de 

juiste plaats bepaald kan worden  door de vorm van de geveldelen. Er moet  op gelet  worden 

dat   als  de   delen   elkaar  overlappen   of  met   messing   en   groef   worden   toegepast,  de

verbindingsmiddelen 

delen). 

slechts in  één  geveldeel  worden  aangebracht (en  dus niet  in  beide

 

8.  Bij toepassing van geveldelen die elkaar overlappen, moet  de overlappende flap een  lengte 

van ten minste 10% van de netto  breedte hebben (zie de KVT). 

9.  Geveldelen  bevestigen volgens de richtlijnen van de KVT.
 

10.  Ter  plaatse van  de  uiteinden  van  de  geveldelen  moet   aandacht 
 

besteed worden   aan  de

minimale  breedte van de  stelregels. Bij stelregels met   een   breedte van  42  mm  wordt

geadviseerd  om  de  breedte te  verdubbelen,  zodat  de  nagels op 

kunnen worden  aangebracht. 

25  mm  uit  het  uiteinde

 
 

6.2.2    Nageltypen 
 

Aanbevolen  wordt  om  voor  de  bevestiging  een  nagelpistool  te  gebruiken,  waarvan   de  druk  kan

worden  ingesteld.  De  indringing  van  de  nagels moet  zodanig  zijn dat de  bovenkant  van  de  kop

precies gelijk is met of iets dieper  dan het oppervlak van de geveldelen (zie fig. 6-10). Bij gebruik  van 

een  nagelpistool of geprofileerde nagels, wordt geadviseerd om nagels met  een  diameter van 2,1 of 

2,5 mm  toe  te passen. Het gebruik  van geprofileerde nagels wordt  aanbevolen vanwege  de betere 

uittreksterkte, waardoor dunnere (kleinere)  nagels kunnen worden  gebruikt. De hechtlengte van de 

nagels in stelregels van ThermoWood  is: 

- hechtlengte gladde  nagels is 2,5x dikte geveldelen (is voor Komo gecertificeerd timmerwerk 

niet toegestaan en worden  niet aanbevolen),
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-   hechtlengte geprofileerde nagels is 2,0x dikte geveldelen. 
 

 

figuur 6-11, Schema indringingsdiepte verbindingsmiddelen 

(profielen met messing en groef zijn in Komo gecertificeerd timmerwerk niet toegestaan) 
 

Door toepassing van nagels met  een  kleine  kop zal de vasthoudkracht van de nagels te klein zijn en 

zullen meer nagels nodig zijn. 
 

 

6.2.3    Plaats bevestigingsmiddelen 
 

 
figuur 6-12, Plaats bevestigingsmiddelen 

(profielen met messing en groef zijn in Komo gecertificeerd timmerwerk niet toegestaan) 

Uiteraard moet  het het bovenste deel altijd met 2 nagels / schroeven worden  vastgezet. 

Meer informatie over de toe te passen nagels is gegeven in figuur 6-13.
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figuur 6-13, Aanbrengen bevestigingsmiddelen 

(profielen met messing en groef zijn in Komo gecertificeerd timmerwerk niet toegestaan)
 


