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WATERkERING 
Algemene richtlijnen m.b.t. montage GardenWall profielen

TOEPASSING
GardenWall profielen zijn uitermate geschikt om tuinwanden en gevels te bekleden. Volg 
daarvoor onderstaande richtlijnen en/of vraag uw dealer naar project gerelateerd advies.

WATERkERING
Zorg bij een gesloten toepassing van het GardenWall gevelbekledingssysteem altijd voor 
een waterkerende, dampdoorlatende folie achter het regelwerk ter voorkoming van 
vochtdoorslag naar het binnen spouwblad. Indien het GardenWall bekledingssysteem 
toegepast wordt als een open gevelbekleding dient deze folie tevens UV bestendig te zijn. 

VENTILATIE
De vereiste ventilatieopening aan de boven en onderzijde van het Gardenwall gevelbekl-
edingssysteem dient minimaal 200mm² per m² te waarborgen. Voor een lange levensduur 
van de GardenWall profielen dient aan de onderzijde een ventilerende ongedier tewering 
aangebracht te worden.

DRAAGCONSTRUCTIE
De draagconstructie dient opgebouwd te zijn uit dubbel regelwerk van verduurzaamd 
hout of speciaal daarvoor bestemde ventilatielatten met een minimale dikte van 22x50 
mm. Bij ver ticale montage van de GardenWall profielen dienen draaglatten te worden 
aangebracht met een afgeschuinde bovenzijde die het vocht naar de vrije spouw leiden. 
Har t op har t afstand maximaal 40 cm. Vermijd grondcontact en houdt minimaal 200 mm 
vrij ruimte tussen maaiveld en onderkant gevelbekledingssysteem. Belastende constructies 
aan het gevelbekledingssysteem zijn zonder extra dragende voorzieningen niet toegestaan.

BEVESTIGINGSMIDDELEN
De corrosiewerende bevestigingsmiddelen, die op en niet in de GardenWall profielen 
worden aangebracht, dienen ten minste 1,5x de dikte van het gevelbekledingssysteem 
in de draagconstructie te verankeren, maar meten bij voorkeur 2,5x de dikte van de te 
verwerken GardenWall profielen. Nieten of T-nagels zijn niet toegestaan, enkel nagels of 
schroeven. 

Maatvoering bevestigingsmiddelen gesloten gevelbekledingssysteem:
Gevelbekledingssysteem ≤ 150 mm 1x op 1/3 vanaf onderzijde.
Gevelbekledingssysteem ≥ 150 mm 1x op 1/3 vanaf onderzijde + 70 mm daarboven.

Maatvoering bevestigingsmiddelen open gevelbekledingssysteem:
Gevelbekledingssysteem ≤ 75 mm 1x in het midden van het deel.
Gevelbekledingssysteem ≥ 75 mm 1x op 1/3 vanaf boven- en 1x op 1/3 vanaf onderzijde.
Gevelbekledingsproduct = 150 mm 1x op 1/3 vanaf onderzijde. 
Gevelbekledingsproduct = 150 mm 1x op 1/3 vanaf onderzijde + 70 mm daarboven. 
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ExPANSIERUIMTE 
Het mooiste resultaat wordt behaald door de houten GardenWall bekledingsproducten 
onder een hoek van ca. 5° naar binnen af te kor ten en rondom ca. 2 mm werkingstoler-
antie te geven. 

DETAILLERING
Elke GardenWall gevelbekledingssysteem bevat zijn eigen specifieke afwerkprofielen of 
kunnen worden vervaardigd uit de houten GardenWall profielen. Tevens zijn er diverse 
aluminium afwerkprofielen beschikbaar.    

AFWERkING
Volgens natuur lijke eigenschappen vergrijst ieder houten GardenWall profiel. Dit 
verouderingsproces ver loopt niet evenredig en is afhankelijk van diverse klimaat- en 
plaatsingsomstandigheden. Indien dat ongewenst is, zijn er impregnerende, semi-transpar-
ante, dekkende en/of brandwerende afwerkingsmogelijkheden die aangebracht dienen te 
worden volgens de productbladen van het gekozen afwerkingsproduct.
Indien er geen verouderingsproces en/of afwerking incl. periodiek onderhoud gewenst is, 
bieden WPC GardenWall profielen de ultieme oplossing, WPC met co-extrusie 
beschermlaag verkleur t niet.

ONDERHOUD
Gebruik geen hogedrukreiniger voor het verwijderen van schimmels, alg en mos. Volg 
de productbladen van toegepaste afwerkingsmiddelen en herstel kwastlift, schotelvorming, 
jaarringdelaminatie en/of harsuittreding andere (on)natuur lijke defecten direct bij 
optreden.

BRANDGEDRAG
Indien er brandwerendheidseisen gesteld worden aan het gevelbekledingssysteem, zie pag 
22-23 “GardenWall en brandgedrag” 

ALGEMEEN
Alle richtlijnen dienen te aller tijden in overeenstemming te zijn met de voorschriften 
van de fabrikant van de in samenhang zijnde producten en het lokaal/nationaal geldende 
brand- c.q. bouwbesluit. 
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Artikelnummer 2062
Profielnaam P212 - Rombo 15
Afmetingen 27 x 68 mm

Materiaal Thermisch gemodificeerd grenen / 
vuren

Lengtes 300-420-510 cm
Duurzaamheid klasse 2

Bevestiging Horizontaal
Montage Schroeven / nagelen

Brandklasse cwft D
Opmerking ThermoGrenen (TMT) is Fins 

Grenen dat door verhitting 
duurzamer wordt gemaakt, zonder 
enige chemicaliën. Door dit proces 
is het hout veel duurzamer (DIN 
350 & DIN 355) geworden, dus 
beter bestand tegen invloeden van 
buiten en schadelijke insecten.
Daarnaast is het stabiel van vorm, 
dus het hout werkt minder, waar-
door het mooier oogt en sneller 
gemonteerd kan worden. 

THERMO GRENEN
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Artikelnummer 2063
Profielnaam P213 - TMT (T+G)
Afmetingen 27 x 90 mm

Materiaal Thermisch gemodificeerd grenen / 
vuren

Lengtes 300-420-510 cm
Duurzaamheid klasse 2

Bevestiging Ver ticaal
Montage Schroeven / nagelen

Brandklasse cwft D

Opmerking ThermoGrenen (TMT) is Fins 
Grenen dat door verhitting 
duurzamer wordt gemaakt, zonder 
enige chemicaliën. Door dit proces 
is het hout veel duurzamer (DIN 
350 & DIN 355) geworden, dus 
beter bestand tegen invloeden van 
buiten en schadelijke insecten.
Daarnaast is het stabiel van vorm, 
dus het hout werkt minder, waar-
door het mooier oogt en sneller 
gemonteerd kan worden. 

THERMO GRENEN
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Artikelnummer 2064
Profiel - naam P214 - Clean
Afmetingen 20 x 140 mm

Materiaal Thermisch gemodificeerd grenen / 
vuren

Lengtes 300-420-510 cm
Duurzaamheid klasse 2

Bevestiging Horizontaal en ver ticaal
Montage Schroeven / nagelen

Brandklasse cwft D
Opmerking ThermoGrenen (TMT) is Fins 

Grenen dat door verhitting 
duurzamer wordt gemaakt, zonder 
enige chemicaliën. Door dit proces 
is het hout veel duurzamer (DIN 
350 & DIN 355) geworden, dus 
beter bestand tegen invloeden van 
buiten en schadelijke insecten.
Daarnaast is het stabiel van vorm, 
dus het hout werkt minder, waar-
door het mooier oogt en sneller 
gemonteerd kan worden. 

THERMO GRENEN
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Artikelnummer 2064
Profiel - naam P214 - Clean
Afmetingen 20 x 140 mm

Materiaal Thermisch gemodificeerd grenen / 
vuren

Lengtes 300-420-510 cm
Duurzaamheid klasse 2

Bevestiging Horizontaal en ver ticaal
Montage Schroeven / nagelen

Brandklasse cwft D
Opmerking ThermoGrenen (TMT) is Fins 

Grenen dat door verhitting 
duurzamer wordt gemaakt, zonder 
enige chemicaliën. Door dit proces 
is het hout veel duurzamer (DIN 
350 & DIN 355) geworden, dus 
beter bestand tegen invloeden van 
buiten en schadelijke insecten.
Daarnaast is het stabiel van vorm, 
dus het hout werkt minder, waar-
door het mooier oogt en sneller 
gemonteerd kan worden. 

Artikelnummer 2065
Profiel - naam P215 - Rombo 2 (T+G)
Afmetingen 27 x 140 mm

Materiaal Thermisch gemodificeerd grenen / 
vuren

Lengtes 300-420-510 cm
Duurzaamheid klasse 2

Bevestiging Horizontaal en ver ticaal
Montage Schroeven / nagelen

Brandklasse cwft D
Opmerking ThermoGrenen (TMT) is Fins 

Grenen dat door verhitting 
duurzamer wordt gemaakt, zonder 
enige chemicaliën. Door dit proces 
is het hout veel duurzamer (DIN 
350 & DIN 355) geworden, dus 
beter bestand tegen invloeden van 
buiten en schadelijke insecten.
Daarnaast is het stabiel van vorm, 
dus het hout werkt minder, waar-
door het mooier oogt en sneller 
gemonteerd kan worden. 

THERMO GRENEN
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Artikelnummer 2066
Profiel - naam P216 - BD (T+G)
Afmetingen 27 x 190 mm

Materiaal Fins Grenen
Lengtes 300-420-510 cm
Duurzaamheid klasse 2

Bevestiging Ver ticaal
Montage Schroeven
Brandklasse cwft D
Opmerking ThermoGrenen (TMT) is Fins 

Grenen dat door verhitting 
duurzamer wordt gemaakt, zonder 
enige chemicaliën. Door dit proces 
is het hout veel duurzamer (DIN 
350 & DIN 355) geworden, dus 
beter bestand tegen in-vloeden van 
buiten en schadelijke insecten.
Daarnaast is het stabiel van vorm, 
dus het hout werkt minder, waar-
door het mooier oogt en sneller 
gemonteerd kan worden. 

THERMO GRENEN
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Artikelnummer 2066
Profiel - naam P216 - BD (T+G)
Afmetingen 27 x 190 mm

Materiaal Fins Grenen
Lengtes 300-420-510 cm
Duurzaamheid klasse 2

Bevestiging Ver ticaal
Montage Schroeven
Brandklasse cwft D
Opmerking ThermoGrenen (TMT) is Fins 

Grenen dat door verhitting 
duurzamer wordt gemaakt, zonder 
enige chemicaliën. Door dit proces 
is het hout veel duurzamer (DIN 
350 & DIN 355) geworden, dus 
beter bestand tegen in-vloeden van 
buiten en schadelijke insecten.
Daarnaast is het stabiel van vorm, 
dus het hout werkt minder, waar-
door het mooier oogt en sneller 
gemonteerd kan worden. 

Artikelnummer 2093
Profiel - naam P217 - Zweeds Rabat (S-Delta)
Afmetingen 20 x 140 mm

Materiaal Fins Grenen
Lengtes 300 t/m 510 cm
Duurzaamheid klasse 2

Bevestiging Horizontaal en ver ticaal
Montage Schroeven
Brandklasse cwft D
Opmerking ThermoGrenen (TMT) is Fins Gre-

nen dat door verhitting duurzamer 
wordt gemaakt, zonder enige chem-
icaliën. Door dit proces is het hout 
veel duurzamer (DIN 350 & DIN 
355) geworden, dus beter bestand 
tegen in-vloeden van buiten en 
schadelijke insecten.
Daarnaast is het stabiel van vorm, 
dus het hout werkt minder, waar-
door het mooier oogt en sneller 
gemonteerd kan worden. 

THERMO GRENEN
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Artikelnummer 1503
Profiel - naam P225 - Rhombus
Afmetingen 21 x 65 mm / 21 x 130 (ar t. 2136)

Materiaal  Thermisch gemodificeerd Essen
Lengtes 180-210-240-270-300-360 cm
Duurzaamheid klasse 1

Bevestiging Horizontaal
Montage Schroeven /nagelen
Brandklasse D
Opmerking ThermoEssen is Amerikaans Essen 

dat door verhitting duurzamer wordt 
gemaakt, zonder enige chemicaliën. 
Door dit proces is het hout veel 
duur-zamer (Duurzaamheidsklasse 1) 
geworden, dus beter bestand tegen 
invloeden van buiten en schadelijke 
insecten.

Daarnaast is het stabiel van vorm, 
dus het hout werkt minder, waar-
door het mooier oogt en sneller 
gemonteerd kan worden. Essenhout 
is harder dan Grenenhout en heeft 
nauwelijks kwasten.

THERMO-ESSEN 
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Artikelnummer 1503
Profiel - naam P225 - Rhombus
Afmetingen 21 x 65 mm / 21 x 130 (ar t. 2136)

Materiaal  Thermisch gemodificeerd Essen
Lengtes 180-210-240-270-300-360 cm
Duurzaamheid klasse 1

Bevestiging Horizontaal
Montage Schroeven /nagelen
Brandklasse D
Opmerking ThermoEssen is Amerikaans Essen 

dat door verhitting duurzamer wordt 
gemaakt, zonder enige chemicaliën. 
Door dit proces is het hout veel 
duur-zamer (Duurzaamheidsklasse 1) 
geworden, dus beter bestand tegen 
invloeden van buiten en schadelijke 
insecten.

Daarnaast is het stabiel van vorm, 
dus het hout werkt minder, waar-
door het mooier oogt en sneller 
gemonteerd kan worden. Essenhout 
is harder dan Grenenhout en heeft 
nauwelijks kwasten.

Artikelnummer 1511
Profiel - naam P226 - Enkel rabat
Afmetingen 21 x 130 mm

Materiaal Thermisch gemodificeerd Essen
Lengtes 180-210-240-270-300-360 cm
Duurzaamheid klasse 1

Bevestiging Horizontaal en ver ticaal
Montage Schroeven / nagelen
Brandklasse D
Opmerking ThermoEssen is Amerikaans Essen 

dat door ver-hitting duurzamer wordt 
gemaakt, zonder enige chemicaliën. 
Door dit proces is het hout veel 
duur-zamer (Duurzaamheidsklasse 1) 
geworden, dus beter bestand tegen 
invloeden van buiten en schadelijke 
insecten.

Daarnaast is het stabiel van vorm, dus 
het hout werkt minder, waardoor het 
mooier oogt en snel-ler gemonteerd 
kan worden. Essenhout is harder 
dan Grenenhout en heeft nauwelijks 
kwasten.

THERMO-ESSEN 
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Artikelnummer 1705
Profiel - naam P225 - Rhombus
Afmetingen 18 x 137 mm

Materiaal Bamboe
Lengtes 185 cm
Duurzaamheid klasse 1

Bevestiging Horizontaal
Montage Schroeven
Brandklasse B

Dit product bereikt - in tegenstelling 
tot andere houtproducten - een 
hoge brandveiligheidsklasse 
(B-s1-d0 conform EN 13501-1) 
zonder impregnatie met dure en 
milieuvervuilende brandver tragers.

Opmerking Bamboo x-treme® Gevelbekleding 
bestaat uit massieve bamboeplanken 
gemaakt van gecomprimeerde en 
op 200°C thermisch gemodificeerde 
bamboestrips. Dankzij dit unieke ge-
patenteerde proces behaalt Bamboo 
x-treme® de hoogste duurzaam-
heidsklasse conform relevante EU 
normen. Daarnaast neemt de 
stabiliteit en de hardheid sterk toe.

THERMO BAMBOO xTREME
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Artikelnummer 1705
Profiel - naam P225 - Rhombus
Afmetingen 18 x 137 mm

Materiaal Bamboe
Lengtes 185 cm
Duurzaamheid klasse 1

Bevestiging Horizontaal
Montage Schroeven
Brandklasse B

Dit product bereikt - in tegenstelling 
tot andere houtproducten - een 
hoge brandveiligheidsklasse 
(B-s1-d0 conform EN 13501-1) 
zonder impregnatie met dure en 
milieuvervuilende brandver tragers.

Opmerking Bamboo x-treme® Gevelbekleding 
bestaat uit massieve bamboeplanken 
gemaakt van gecomprimeerde en 
op 200°C thermisch gemodificeerde 
bamboestrips. Dankzij dit unieke ge-
patenteerde proces behaalt Bamboo 
x-treme® de hoogste duurzaam-
heidsklasse conform relevante EU 
normen. Daarnaast neemt de 
stabiliteit en de hardheid sterk toe.

Artikelnummer 2119
Profiel - naam P242 - Bamboe Rabat
Afmetingen 18 x 137 mm

Materiaal Bamboe (niet geolied)
Lengtes 185 cm
Duurzaamheid klasse 1

Bevestiging Horizontaal en ver ticaal
Montage Clips (Cobra20) en schroeven
Brandklasse B

Dit product bereikt - in tegenstelling 
tot andere houtproducten - een 
hoge brandveiligheidsklasse 
(B-s1-d0 conform EN 13501-1) 
zonder impregnatie met dure en 
milieuvervuilende brandver tragers.

Opmerking Bamboo x-treme® Gevelbekleding 
bestaat uit massieve bamboeplanken 
gemaakt van gecomprimeerde en op 
200°C thermisch gemodificeerde 
bamboestrips. Dankzij dit unieke 
gepatenteerde proces behaalt Bamboo 
x-treme® de hoogste duurzaam-
heidsklasse conform relevante EU 
normen. Daarnaast neemt de 
stabiliteit en de hardheid sterk toe. 
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Artikelnummer 2234
Profiel - naam Castellation Teak
Afmetingen 25 x 121 mm

Materiaal hout plastic composiet
Lengtes 400 cm
Duurzaamheid klasse 1+

Bevestiging Horizontaal en ver ticaal
Montage Clip-systeem 
Brandklasse F
Opmerking WPC (composiet) bestaat uit 40% 

poly-ethyleen (minst milieubelastende 
kunststof) en 60% houtvezels. 
Ruim 95% is gerecyclede grond-
stoffen. De coëxtrusie-laag van 
UltraShield© beschermt de planken 
rondom tegen UV-straling, vlekken 
en krassen. WPC is zeer vormvast 
en te verwerken als hout. Met het 
gepatenteerde clip-systeem worden 
de planken snel en zeer eenvoudig 
bevestigd. Voor de afwerking zijn er 
diverse verbindings- en hoekprofielen 
leverbaar.

WPC CO-ExTRUSION 
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Artikelnummer 2234
Profiel - naam Castellation Teak
Afmetingen 25 x 121 mm

Materiaal hout plastic composiet
Lengtes 400 cm
Duurzaamheid klasse 1+

Bevestiging Horizontaal en ver ticaal
Montage Clip-systeem 
Brandklasse F
Opmerking WPC (composiet) bestaat uit 40% 

poly-ethyleen (minst milieubelastende 
kunststof) en 60% houtvezels. 
Ruim 95% is gerecyclede grond-
stoffen. De coëxtrusie-laag van 
UltraShield© beschermt de planken 
rondom tegen UV-straling, vlekken 
en krassen. WPC is zeer vormvast 
en te verwerken als hout. Met het 
gepatenteerde clip-systeem worden 
de planken snel en zeer eenvoudig 
bevestigd. Voor de afwerking zijn er 
diverse verbindings- en hoekprofielen 
leverbaar.

Artikelnummer 2238
Profiel - naam Castellation Multi-grey light
Afmetingen 25 x 121 mm

Materiaal hout plastic composiet
Lengtes 400 cm
Duurzaamheid klasse 1+

Bevestiging Horizontaal en ver ticaal
Montage Clip-systeem 
Brandklasse F
Opmerking WPC (composiet) bestaat uit 40% 

poly-ethyleen (minst milieubelastende 
kunststof) en 60% houtvezels. 
Ruim 95% is gerecyclede grond-
stoffen. De coëxtrusie-laag van 
Ultra-Shield© beschermt de planken 
rondom tegen UV-straling, vlekken 
en krassen. WPC is zeer vormvast 
en te verwerken als hout. Met het 
gepatenteerde clip-systeem worden 
de planken snel en zeer eenvoudig 
bevestigd. Voor de afwerking zijn er 
diverse verbindings- en hoekprofielen 
leverbaar.

WPC CO-ExTRUSION 
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Artikelnummer 2181
Profiel - naam Shadowline multigrey dark
Afmetingen 13 x 142 mm

Materiaal WPC / composiet
Lengtes 400 cm
Duurzaamheid klasse 1+

Bevestiging Horizontaal en ver ticaal
Montage Clip-systeem (NTW)
Brandklasse F
Opmerking WPC (composiet) bestaat uit 40% 

poly-ethyleen (minst milieubelastende 
kunststof) en 60% houtvezels. Ruim 
95% is gerecyclede grondstoffen. De 
coëxtrusie-laag van UltraShield© 
beschermt de planken rondom tegen 
UV-straling, vlekken en krassen. WPC 
is zeer vormvast en te verwerken als 
hout. Met het clipsysteem worden 
de planken snel en zeer eenvoudig 
bevestigd. Voor de afwerking zijn er 
diverse verbindings- en hoek profiel-
en leverbaar.

WPC CO-ExTRUSION 
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Artikelnummer 2181
Profiel - naam Shadowline multigrey dark
Afmetingen 13 x 142 mm

Materiaal WPC / composiet
Lengtes 400 cm
Duurzaamheid klasse 1+

Bevestiging Horizontaal en ver ticaal
Montage Clip-systeem (NTW)
Brandklasse F
Opmerking WPC (composiet) bestaat uit 40% 

poly-ethyleen (minst milieubelastende 
kunststof) en 60% houtvezels. Ruim 
95% is gerecyclede grondstoffen. De 
coëxtrusie-laag van UltraShield© 
beschermt de planken rondom tegen 
UV-straling, vlekken en krassen. WPC 
is zeer vormvast en te verwerken als 
hout. Met het clipsysteem worden 
de planken snel en zeer eenvoudig 
bevestigd. Voor de afwerking zijn er 
diverse verbindings- en hoek profiel-
en leverbaar.

Foto Art. nr Omschrijving Afmetingen Shadowline Castellation

1 2124 Gevelstar tprofiel 15x14,5 mm x x
2 2123 Gevelclip 20x15x28 mm x x
3 2125 Gevelpad 18x8 mm x x
4 2108 koppelprofiel 79x27 mm x
5 2110 Buitenhoek-profiel 55x59 mm x
6 2112 Binnenhoek-profiel 100x55 mm x
7 2239+2240 Eindprofiel castellation 75x53 mm x
8 2241+2242 Buitenhoek-profiel castellation 77x77mm x

1

5

2

6

3

7

4

8

Op www.felixclercx.com vindt u per materiaalsoor t de bijbehorende montage 
instructie met aandachtspunten.

WPC CO-ExTRUSION 
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GARDENWALL EN BRANDGEDRAG
De brandwetgeving dient te waarborgen dat bewoners of gebruikers voldoende tijd krijgen 
om op een veilige manier het pand te ver laten en te voorkomen dat de brand zich snel door 
het gebouw verspreidt. Hiervoor wordt het pand verdeeld in ruimtes en dient er een vluch-
tweg te zijn waarvan de vloeren, wanden en plafonds bekleed zijn met nauwelijks brandbare 
producten. Bij houten gevelbekleding is het van belang om te voorkomen dat de brand zich 
verspreidt naar andere delen van het gebouw of naar aangrenzende panden. Aangezien de 
vluchtweg bij middelhoog- en hoogbouw langer is dan bij laagbouw, dienen de toegepaste 
producten een langere vluchttijd te waarborgen. Om deze eisen inzichtelijk te krijgen zijn 
producten ingedeeld volgens een Europees classificatiesysteem (NEN-EN13501-1) zodat de 
ontvlambaarheid, verbranding en brandbijdrage bekend zijn:  

BRANDkLASSE    BRANDBIJDRAGE                      PRAkTIJk
A1                     Geen enkele bijdrage                  Onbrandbaar.
A2                     Nauwelijks bijdrage                    Praktisch niet brandbaar.
B                       Erg beperkte bijdrage            Heel moeilijk brandbaar.
C                       Grote bijdrage                        Brandbaar.
D                       Hoge bijdrage                         Goed brandbaar.
E                        Zeer hoge bijdrage       Zeer brandbaar.
F                        Buitengewoon hoge bijdrage/niet bepaald         ongetest.

(de toevoeging fl aan bovenstaande brandklasse geeft aan dat het vloeren betreft, b.v. Cfl.)

ROOkkLASSE DEFINITIE
S1                Geringe rookproductie.
S2                Gemiddelde rookproductie.
S3                Grote rookproductie.
 
DRUPkLASSE DEFINITIE
d1                Geen druppelvorming.
d2                druppels branden kor ter dan 10 seconden.
d3                druppels branden langer dan 10 seconden. 

BIJDRAGE AAN BRANDUITBREIDING
Alvorens GardenWall profielen toe te passen als gevelbekleding is het vereist om de bijdrage 
aan branduitbreiding voor de gehele constructie inzichtelijk te krijgen, denk hierbij o.a. aan 
montagemethode, isolatiekeuze, vochtscherm en spouwbreedte. Zonder wettelijk vereiste 
end-use praktijktest kunnen aan individuele producten geen concluderende brandweren-
de eigenschappen in toepassing toegekend worden. Een product met b.v. brandklasse E kan 
echter in toepassing met een brandwerend achter liggend schild in klasse A1 alsnog leiden tot 
een toereikende totaalconstructie. Vraag hier voor altijd bij de dienstdoende instantie naar 
de juiste principedetaillering en laat u adviseren bij de betere vakhandel op het gebied van 
brandwerende platen, - folie of - cachering. Gevelbekledingsproduct = 150 mm 1x op 1/3 
vanaf onderzijde + 70 mm daarboven. 
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Beknopt overzicht van veel voorkomende situaties
Woon-, werk en verblijfsgebouwen met een voor personen toegankelijke vloer 
op 5 meter : 
• vanaf peil tot aan 2,5 meter : brandklasse B.
• tussen 2,5 en 13 meter : brandklasse D. 
• blinde gevels: brandklasse D.
• aansluiting geschakelde gebouwen: brandklasse B.
• beglaasde gevels: overwegend B.
(indien er zich geen andere beglaasde gevels in de nabijheid van het te bekleden gebouw 
bevinden: klasse D.)
• vluchtroutes: brandklasse B, C en/of Cfl
• daken zonder vluchtfunctie: vrijgesteld van brandeis.
• ten hoogste 5% van de totale oppervlakte is vrijgesteld van brandeis.
 
NATUURLIJkE kARAkTERISTIEkEN
Omdat onbehandeld exterieur toegepast hout voor wand, gevel en/of plafond van na-
ture al een specifieke en stabiele weerstand tegen brand biedt, mag er geclaimd worden 
zonder testen, de zogenaamde CWFT-classificering (NEN-EN14915) Brandklasse D mag 
toegekend worden mits het gewicht minimaal 390 kg/m3 bedraagt, het hout (met een 
minimale dikte van 12mm op de verbindingen) ten minste 18mm bedraagt en het buiten-
blad gesloten is. Voor constructief toegepast hout mag het gewicht met 40kg/m3 vermin-
derd worden (NEN-EN14081) echter dient het sterktever lies dat ontstaat door verkoling 
gecompenseerd te worden door over-dimensionering (NEN-EN1995-1-2) Indien er een 
hogere brandklasse vereist is, zal de brandweerstand verhoogd dienen te worden door 
het hout te behandelen. 

BRANDVERTRAGENDE BEHANDELINGEN
Er zijn diverse mogelijkheden om GardenWall producten te upgraden zodat zij kunnen 
voldoen aan de gestelde brandnormen. Raadpleeg hier voor exper ts zoals o.a. Leegwater 
Houtbereiding en over leg de productbladen van de toegepaste methode c.q. middelen 
met de daarvoor aangewezen personen c.q. instanties.

ALGEMEEN
Zonder specifieke aandacht voldoet geen enkele opbouw aan de gestelde eisen. Alle 
richtlijnen dienen altijd in overeenstemming te zijn met de toepassingsvoorschriften van 
de in samenhang zijnde producten en te voldoen aan het lokaal geldende brandbesluit. 
Raadpleeg het bouwbesluit.  



Felix Clercx Handelsonderneming
Tel.: +31 (0)492-53 19 44 
Site: www.felixclercx.com / E-mail: info@felixwood.nl

Op www.felixclercx.com vindt u per materiaalsoor t de bijbehorende montage instructie met 
aandachtspunten. Vraag uw dealer ook naar de andere concepten van Felix Clercx.

www.felixclercx.com

wood for generations since 1891 

Hout voor generat ies 
 
Nog meer tuinideeën, de meest actuele Productinformatie en montagehandleidingen vindt u op onze website 
www.felixclercx.com.

Hier kunt u ook het adres aanvragen van een dealer bij u in de buurt, die u graag met raad en daad en een hoge mate 
van vakkundigheid bijstaat in de verwezenlijking van uw tuin. 

Wij en onze dealers verheugen ons op uw bezoek en wensen u veel tuinplezier!

Copyright 2019. Wij behouden ons het recht voor op elk moment specificaties te wijzigen. Onder voorbehoud van zetfouten. Gedrukt op FSC® papier.
Foto’s en afbeeldingen uit deze catalogus mogen niet gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming van Felix Clercx b.v. 
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