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Behandeld door:  R. Daamen 
Betreft:   Het gebruik van voorgecoate materialen  
Bijlage(n):   

 
 

Beste certificaathouder, 

 

Drie keer per jaar komt de Commissie Verf op Hout (CVoH) bij elkaar om te overleggen 
over zaken rondom het gebruik van verf op hout. Deze commissie adviseert vervolgens 
het College van Deskundige (CvD) van SKH over de inhoud van BRL-en, SKH-
Publicaties en overige zaken rondom het gebruik van verf op hout. Tijdens het laatste 
overleg kwam naar voren dat er in de markt onduidelijkheid is over het gebruik van 
voorgecoate glaslatten. Vandaar dat we u middels deze mailing de regels rondom het 
gebruik van voorgecoate materialen nog eens willen toelichten. 
Wanneer een timmerfabriek voorgecoate materialen (glaslatten, neuslatten of complete 
ramen of deuren) inkoopt en deze vervolgens in zijn proces toepast, zijn er aantal zaken 
waar rekening mee gehouden moet worden. 
 
1. Indien er door de timmerfabrikant een KOMO gecertificeerd product geproduceerd 

wordt en er gebruik gemaakt wordt van voorgecoate materialen, dienen deze te 
voldoen aan de kwaliteitseisen zoals vermeld in de verschillende BRL-en. Zowel het 
product (bv de glaslat) als het door de leverancier toegepaste verfsysteem, dienen te 
voldoen aan de eisen zoals respectievelijk vermeld in BRL 0806 “Verfapplicatie hout 
en plaatmaterialen voor de bouwsector”, BRL 0814 “Filmvormende coatings voor 
toepassing op hout” en BRL 0817 “Filmvormende voorlak- en aflaksystemen op 
hout”. 
Middels KOMO certificering van deze producten door SKH is geborgd dat zowel de 
houtkwaliteit, het productieproces als de toegepaste producten meerdere keren per 
jaar worden gecontroleerd en voldoen aan de eisen uit deze BRL-en. Het is dus 
raadzaam om KOMO gecertificeerde voorgecoate materialen in te kopen om er 
zeker van te zijn dat aan de eisen uit de BRL wordt voldaan. 

 
2. De timmerfabriek dient altijd te controleren of het door hem toegepaste verfsysteem 

voldoende hechting heeft op het voorgecoate materiaal. Dit kan middels de dubbele 
kruissnede test (SKH-Publicatie 05-01” Bepaling van de hechting van verf op hout”) 
gecontroleerd worden. 

 
3. Wanneer een timmerfabriek het voorgecoate materiaal alleen op kleur spuit in zijn 

productieproces en dus niet een volledig extra verf systeem appliqueert, kan dit 
betekenen dat het systeem niet aan de geldende KOMO eisen voldoet voor concept 
II, III of IV. Dit is afhankelijk van het verfsysteem dat is toegepast op het voorgecoate 
materiaal en de verf die in de timmerfabriek nog wordt geappliqueerd. Indien de verf  
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4. op het voorgecoate materiaal en de verf gebruikt door de timmerfabriek van dezelfde 
producent zijn is er in de meeste gevallen niets aan de hand, maar wanneer deze 
van verschillende producenten zijn spreekt men over ‘cross-branding’, waarbij 
verschillende situaties mogelijk zijn. Bijlage 6 van SKH-Publicatie 98-04 
“Voorwaarden en interne controles voor het industrieel afwerken van 
geveltimmerwerk met waterverdunbare verven” schetst de verschillende situaties en 
de te nemen acties door de timmerfabrikant zodat de kwaliteit geborgd blijft. 
Raadpleeg daarom te allen tijden uw leverancier van het voorgecoate materiaal over 
welk verfsysteem is toegepast. 

 
Valkuilen 
Het komt voor dat een ingekocht voorgecoat materiaal alleen KOMO gecertificeerd is wat 
betreft het materiaal (het hout) zelf en niet wat betreft de afwerking (de coating). Het komt 
ook voor dat het ingekochte voorgecoate materiaal alleen is afgewerkt met een KOMO 
gecertificeerde afwerking terwijl het materiaal zelf niet voldoet aan de betreffende KOMO 
eisen. In beide gevallen wordt niet over een volledig KOMO gecertificeerd product 
gesproken. 
 
Mocht u naar aanleiding van bovenstaand nog verdere vragen hebben neem dan contact 
op met de heer R. Daamen van SKH. 
 
Vriendelijke groet,  
SKH 
 
 

 

drs. Oscar van Doorn, directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


