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Informatie van fabrikant: Coaten in kleur van Tuinhuizen 28mm:
U kunt kiezen om je tuinhuis in een geschilderde uitvoering te bestellen.
info@elvi.nl
Dat biedt veel gemak en voordelen lees hieronder.
Tuinhuizen vanaf 28mm wanddikte worden tweekleurig gespoten.
Dit in vier kleurcombinaties:

Carbon Grey /
Pearl White

Dark Oak /
Pearl white

Pigeon Blue /
Pearl White

Platinum Grey /
Pearl White

We behandelen uw tuinhuis middels Drywood Woodstain VV. Dit is een water gedragen,
semifilmvormend, transparant houtbeschermingsproduct op basis van olie gemodificeerde acrylaat
hars. De verf dringt diep in het hout, is waterafstotend en vanwege het zijdematte karakter blijft de
mooie houtstructuur licht zichtbaar.
De dak schrootjes worden 3-zijdig behandeld en alle wand- en overige delen worden rondom
behandeld.
Voordelen:
Omdat alle bouwdelen al voor montage zijn voorzien van de verflaag is uw tuinhuis duurzaam
beschermt. Een groot voordeel van deze rondom behandeling is de bescherming van de kwetsbare
plekken zoals de mes en groef van de wanddelen, de hoekverbindingen en zaagkanten.
Hier kunt u na opbouw van het tuinhuis namelijk zelf niet meer bij komen. De verflaag zorgt voor
bescherming tegen schadelijke weersinvloeden, Uv-straling, insecticiden, schimmel en blauwschimmel.
U kunt dus kiezen uit 4 eigentijdse kleurcombinaties, hierbij worden alle wanddelen van uw tuinhuis in
de door u gekozen basiskleur gespoten en alle overige onderdelen in crème wit.
Middels deze behandeling is uw tuinhuis voor circa 3 tot 5 jaar beschermd. Uiteraard dient u de verflaag
regelmatig te controleren en schoon te houden. Voor regulier onderhoud kunt u deze verf uiteraard
nabestellen. Ook kunt bij de bestelling van uw blokhut de verf erbij bestellen om de verzendkosten uit
te sparen.
Om kleine defecten aan het oppervlak bij de montage te herstellen, hebben wij van elke kleur een 500
cc-flacon verf aan het bouwpakket toegevoegd.
Speciaal voor u samengestelde blokhutten (zoals bijvoorbeeld in geval van dompelimpregnatie en
coating), kunnen niet geannuleerd worden en dient u af te nemen.
Heeft u nog vragen, stel ze gerust.

