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Wanneer buitendeuren in de fabriek zijn voorzien van een verfsysteem, dan kunnen deze met 
de meest gangbare bouwverven worden overgeschilderd. De wijze van overschilderen is 
afhankelijk van het af-fabriek geleverde concept.  
  
Concept I, fabrieksmatig geleverd met grondverf 
De eindafwerking op het grondverfsysteem moet zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 6 
maanden na aflevering worden aangebracht. In geval van verwering, slijtage of 
beschadiging, moet het grondverfsysteem tot de oorspronkelijke laagdikte worden hersteld 
overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant/leverancier van het 
grondlaksysteem. 
 
Deze eindafwerking bestaat uit minimaal 2 lagen met een totale minimale droge laagdikte 
van 50 µm. De lagen dienen te worden aangebracht overeenkomstig de 
verwerkingsvoorschriften van uw verfleverancier.   
 
Concept II, fabrieksmatig geleverd met voorlak 
De eindafwerking van het voorlaksysteem moet binnen de in de onderstaande tabel 
aangegeven periode aangebracht worden (te rekenen vanaf de levering van het gevel 
timmerwerk op de bouwplaats). 
 

 

 
 
In geval van verwering, slijtage of beschadiging, moet het voorlaksysteem tot de 
oorspronkelijke laagdikte worden hersteld overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van 
de fabrikant/leverancier van het voorlaksysteem. 
 
De eindafwerking moet met een minimale droge laagdikte van 30 µm worden aangebracht.  
De laag dient te worden aangebracht overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van uw 
verfleverancier. 
 
Verfproducten 
De volgende professionele verfproducten zijn door Weekamp op verdraagzaamheid getest: 

• Sigma S2U Allure 
• Sigma Torno 
• Sikkens Rubbol SB+ 
• Wijzonol LBH Silicon Alkyd Hoogglanslak  
• Wijzonol LBH 4SO Hoogglans  

 
Voor Sikkens XD is bekend dat dit hechtingsproblemen kan geven (zgn. cissing). Verder zijn 
geen overschilderbaarheidsproblemen bekend. Voor overige producten adviseren wij u bij de 
verfleverancier te verifiëren of de aan te brengen verf zich verdraagt met ons verfsysteem. 
Doorgaans zullen producten met een COT-kwaliteitscertificaat geen problemen opleveren. 
Omdat wij werken met verschillende verfleveranciers kunnen wij op uw verzoek fabrikant en 

Dekkend werk 18 maanden 
Transparant werk 6 maanden 
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type van de laatste door ons aangebrachte laag doorgeven. Het verdient altijd aanbeveling 
om voor het afschilderen zekerheidshalve een proefvlak aan te brengen. 
 
Wanneer een ander door Weekamp afgelakt product moet worden benaderd, dan kan het 
beste gekozen worden voor Sigma S2U Semi-Gloss (Alkyd) of Sigma Torno Semi-Gloss 
(Acrylaat). 
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