
                                         

   

Algemene verwerkingsvoorschriften Komo en Non Komo 
glaslatten.  
 
Uiterste termijn afwerking. 
Glaslatten, neuslijsten en dorpelafdekkers worden door ons geleverd met  
een watergedragen grondverfsysteem van 60, 80 of 100 micron laagdikte, 
en dienen binnen 3 maand na verwerking te zijn afgelakt. 
Glaslatten, neuslijsten en dorpelafdekkers aangeleverd (samen met of in kozijn) 
op de bouwplaats moeten voorzien zijn van tenminste 100 micron laagdikte. 
Kopse kanten dienen voor verwerking behandeld te worden met een daarvoor geschikt  
product (bv kopse sealer). Ook spijker/schroef gaten dienen behandelt te worden om  
vocht-indringing te voorkomen. 
Eventuele beschadigingen dienen direct hersteld te worden met een daarvoor 
geschikt vulmiddel en tot de oorspronkelijke laagdikte hersteld te worden. 
 
Afschilder advies. 
Glaslatten, neuslijsten en dorpelafdekkers door ons voorzien van een watergedragen 
grondverfsysteem kunnen met vrijwel alle systemen op basis van alkyd- 
of acrylaatharsen of combinaties hiervan afgelakt worden.  
 
Bevestiging glaslatten/neuslijsten/dorpelafdekkers. 
Bij bevestiging van de glaslatten, neuslatten en dorpelafdekkers dient men 
te voldoen aan de bevestigingsvoorschriften beschreven in katern 12 
van de KVT ‘95.   
Bij neuslatten en dorpelafdekkers dient men voldoende beluchtingruimte 
aan te houden conform katern 12 van de KVT ’95. 
 
Opslag. 
Glaslatten, neuslijsten en dorpelafdekkers dienen opgeslagen te worden op een  
vlakke en droge ondergrond in een overdekt en goed geventileerde  
ruimte. 
Op het werk dient het product beschermd te worden tegen alle weersinvloeden. 
 
Transport. 
Transport van glaslatten, neuslijsten en dorpelafdekkers dient zo te geschieden dat  
het product goed beschermt is tegen alle weersinvloeden. 
Ook dient tijdens het transport het product goed ondersteund te worden om 
vervormingen en beschadigingen te voorkomen.  
 
Wanneer  men de door ons gestelde verwerkingsvoorschriften niet nageleefd worden achten wij ons niet verantwoordelijk voor eventuele 
problemen en claims die hieruit zullen voortvloeien. Deze zullen dan ook niet in behandeling worden genomen.  
Voor alle leveringen gelden de Algemene verkoopwaarden van de vereniging van de Nederlandse houtondernemingen (VVNH), 
met arbitraal beding, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Op aanvraag zenden wij u graag een  
exemplaar toe. 
De geleverde goederen blijven ons eigendom totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.         
Reclamering binnen 8 dagen.                                                                                                                                                                          
 
 

                                                                                                                                                                     




