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VOORWOORD 
 
Uit marktvragen is gebleken dat er bij fabrikanten en afnemers behoefte bestaat aan 
eenduidigheid bij het beoordelen van gebreken aan geveltimmerwerk op de bouw. Deze 
richtlijn is opgesteld als hulpmiddel bij het beoordelen van geveltimmerwerk in een praktijk 
situatie op de bouw. De richtlijn is van toepassing, voor beoordelingen van geveltimmerwerk, 
op de bouw met ingang van 15-05-2019. 
 
Deze publicatie is geschreven in samenwerking met leden van de Nederlandse 
Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT), de brancheorganisatie voor de 
Nederlandse verf- en drukinktindustrie (VVVF), de Koninklijke Vereniging Van Nederlandse 
Houtondernemingen (VVNH), SHR en SKH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Uitgever: 
Certificatie-instelling SKH 
Postbus 159 
6700 AD  WAGENINGEN 
Telefoon: (0317) 45 34 25 
E-mail: mail@skh.nl 
Website: http://www.skh.nl 
 
 
 
 
 
© SKH 
 
Niets uit dit drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door 
middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van SKH, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden 
gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. 
  



SKH-Publicatie 17-05; Inspectie geveltimmerwerk op de bouw   
d.d. 15-05-2019     Pagina 3 van 16 

 

 

 

 

INHOUD 
 
1. INLEIDING 4 

1.1 Doel 4 

1.2 Toepassingsgebied 4 

1.3 Definities 4 

2. BEPALING VAN DE STEEKPROEF 5 

3. HERSTEL ADVIES 7 

4. AFKEURCRITERIA 8 

4.1 Pinholes 8 

4.2 Verfhechting 9 

4.3 Verflaagdikte 9 

5. TESTRAPPORT 10 

6. DOCUMENTENLIJST 11 

BIJLAGE 1 REKENVOORBEELD PINHOLES 12 

BIJLAGE II REKENVOORBEELD VERFHECHTING 13 

BIJLAGE III REKENVOORBEELD VERFLAAGDIKTE 15 

 
  



SKH-Publicatie 17-05; Inspectie geveltimmerwerk op de bouw   
d.d. 15-05-2019     Pagina 4 van 16 

 

 

 

1. INLEIDING 

 Doel 

In deze richtlijn worden aanwijzingen gegeven voor de beoordeling van geveltimmerwerk in 
een praktijksituatie op de bouw. De visuele beoordeling van deurbladen valt buiten de scope 
van deze publicatie, dit is geregeld in SKH-Publicatie 08-04 “Visuele beoordeling van een 
deurblad”. 

 Toepassingsgebied 

Deze richtlijn is van toepassing voor de beoordeling van de verfhechting, verflaagdikte en 
aanwezigheid van pinholes in geveltimmerwerk op de bouw. 
In de basis zullen de prestaties zoals deze gelden voor KOMO® gecertificeerd 
geveltimmerwerk gelden. Indien er tussen leverancier en opdrachtgever andere prestaties zijn 
overeengekomen dan opgenomen in het KOMO® certificaat van een van de betrokken partijen 
kan dit leiden tot andere conclusies en dient dit op voorhand gecommuniceerd te worden. 

 Definities 

Steekproefgrootte 
Minimaal aantal te beoordelen elementen. Per onderwerp van beoordeling kan het voorkomen 
dat één of meerdere metingen per afzonderlijk element dienen te worden uitgevoerd. 
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2. BEPALING VAN DE STEEKPROEF 

Om een representatief beeld van de te onderzoeken objecten te krijgen, dient de 
steekproefgrootte overeen te komen met de omvang zoals weergegeven in tabel 1#. 
Uitgangspunten zijn:  
• een steekproefgrootte wordt bepaald volgens Tabel 1 klasse I volgens ISO 2859-1; 
• de minimale steekproefgrootte is 5, bij minder dan 5 elementen dienen alle elementen 

beoordeeld te worden; 
• indien de conclusie is om tot afkeur over te gaan wordt de steekproef uitgebreid naar 

klasse II en is de conclusie bindend; 
 
Tabel 1. Minimaal te nemen steekproefgrootte* 

Aantal elementen 
Minimale steekproefgrootte (te beoordelen elementen) 

I II 

2 tot 8 2 2 
9 tot 15 2 3 
16 tot 25 3 5 
26 tot 50 5 8 
51 tot 90 5 13 
91 tot 150 8 20 
151 tot 200 13 32 
201 tot 500 20 50 
501 tot 1.200 32 80 
1.201 tot 3.200 50 125 
3.201 tot 10.000 80 200 
10.001 tot 35.000 125 315 
35.001 tot 150.000 200 500 
150.000 tot 500.000 315 800 

* ISO 2859-1 Sampling procedures for inspection by attributes - Part 1: Sampling schemes indexed by  
 acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection (1999) is als uitgangspunt genomen voor deze tabel.  
 
Voor een juiste beoordeling/bemonstering, dienen op verschillende plaatsen van een object 
metingen verricht te worden. Hierbij moet rekening gehouden worden met de belasting zijde, 
overstekken en balkons, maar ook met de verschillende situering (stijl, dorpel, zichtzijde, 
dagkant) per gevelelement. Metingen zijn representatief uitgevoerd als: 
• de bepalingen aan alle zijden van het object hebben plaatsgevonden; 
• bepalingen op reparaties niet in de beoordeling worden betrokken. 
 
In het geval van beoordeling van verflaagdikte en verfhechting dienen de metingen in het 
midden of minimaal 30 cm uit de hoek van zowel één stijl als de onderdorpel uitgevoerd te 
worden. Het totaal aantal metingen wordt verdeeld over de dagzijde (indien niet afgedekt door 
een glaslat) en de zichtzijde van onderdorpels en stijlen. In figuur 1 worden de dagkant en 
zichtzijde van een stijl en onderdorpel schematisch weergegeven.  
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Figuur 1.  Schematische weergaven van de dagkant en zichtzijde op een stijl en onderdorpel 
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3. HERSTEL ADVIES 

Het herstel van de tekortkoming wordt in het geval van industrieel geappliceerde systemen ten 
allen tijden onder regie van de timmerfabriek (TiFa) uitgevoerd.  
In het geval er ≤ 30% afkeur op een project wordt geconstateerd, kan met herstel van alleen 
de delen waar de afwijking op is geconstateerd worden volstaan, bijvoorbeeld alleen herstel 
van alle onderdorpels. Daarboven dient in overleg met de certificatie instelling een 
hersteladvies opgesteld te worden, waarbij de prestatie eisen van het geveltimmerwerk 
geborgd worden. 

 
Zie rekenvoorbeelden in de bijlagen ter verduidelijking. 

  



SKH-Publicatie 17-05; Inspectie geveltimmerwerk op de bouw   
d.d. 15-05-2019     Pagina 8 van 16 

 

 

 

4. AFKEURCRITERIA 

Het aantal toegestane afwijkingen is afhankelijk van de steekproefgrootte. Tabel 2 geeft het 
aantal toegestane afwijkingen binnen een steekproef weer, waarbij de kans statistisch gezien 
maximaal 4% bedraagt dat ‘ten onrechte’ een product is goedgekeurd. 
 
Tabel 2. Steekproefgrootte en acceptatieniveau* 

Steekproef
grootte 

AQL 4,  
(maximaal toegelaten 
aantal afwijkingen) 

2 0 
3 0 
5 0 
8 1 
13 1 
20 2 
32 3 
50 5 
80 7 

* ISO 2859-1 Sampling procedures for inspection by attributes - Part 1: Sampling schemes indexed by 
acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection (1999) is als uitgangspunt genomen voor deze tabel.  

 Pinholes 

Afhankelijk van de afmetingen van het gevelelement is bepaald hoeveel niet gerepareerde 
pinholes maximaal aanwezig mogen zijn zonder dat dit afbreuk doet aan de technische 
prestatie van het element. 
 
Tabel 3. Maximaal toegestaan aantal niet gerepareerde pinholes 

Klein kozijn: 
(< 1 m2) 

Interieur toepassing: Maximaal 2 
  
Exterieur toepassing: Maximaal 2 

   

Deur / raam: 
(draaiende delen) 

Interieur toepassing: Maximaal 2 
  
Exterieur toepassing: Maximaal 2 

   

Middelgroot kozijn: 
(≥ 1 m2, < 8m2)  

Interieur toepassing: Maximaal 4 
  
Exterieur toepassing: Maximaal 4 

   

Groot kozijn 
(> 8m2) 

Interieur toepassing: Maximaal 6 
  
Exterieur toepassing: Maximaal 6 

 
Afhankelijk van de steekproefgrootte mogen er maximaal het aantal afwijkingen zoals 
weergegeven in tabel 2 worden geconstateerd. Echter, ieder individueel element uit de 
steekproef dat meer dan het maximale aantal toegestane pinholes bevat verdient aanbeveling 
hersteld te worden.  
Indien de gevonden afwijking binnen de toleranties van tabel 2 valt kan herstel plaats vinden 
volgens afspraak tussen opdrachtgever een leverancier en valt dit niet onder verantwoording 
van de TiFa. 
 
In Bijlage I is een rekenvoorbeeld opgenomen ter verduidelijking. 
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 Verfhechting 

De verfhechting dient in een praktijksituatie bepaald te worden zoals omschreven in bijlage 1 
van SKH-Publicatie 05-01 ‘Bepaling van de hechting van verf op hout’. 
 
De verfhechting van het verfsysteem dient te voldoen aan de eisen zoals overeengekomen 
tussen opdrachtgever en leverancier. In het geval van KOMO® gecertificeerd geveltimmerwerk 
dient de verfhechting te voldoen aan de geldende KOMO® richtlijn. 
 
Afhankelijk van de steekproefgrootte mogen er maximaal het aantal afwijkingen zoals 
weergegeven in tabel 2 worden geconstateerd. Echter, ieder individueel element uit de 
steekproef dat onthechting van klasse 3 of hoger vertoont verdient aanbeveling hersteld te 
worden.  
Indien de gevonden afwijking binnen de toleranties van tabel 2 valt kan herstel plaats vinden 
volgens afspraak tussen opdrachtgever een leverancier en valt dit niet onder verantwoording 
van de TiFa. 
 
In Bijlage II  is een rekenvoorbeeld opgenomen ter verduidelijking. 
 

 Verflaagdikte 

De verflaagdikte dient in een praktijksituatie gemeten te worden middels een methode, met 
een minimale nauwkeurigheid van ± 5 µm. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door gebruik 
te maken van een Paint Inspection Gauge (PIG), een TNO paint borer of nauwkeuriger door 
coupes te steken en de verflaagdikte met een microscoop (vergroting 200x) te beoordelen.  
In beide gevallen dient de verflaagdikte loodrecht op de vezelrichting beoordeeld te worden.  
 
Afhankelijk van de steekproefgrootte mogen er maximaal het aantal afwijkingen zoals 
weergegeven in tabel 2 worden geconstateerd. Een gevonden waarde wordt als afwijking 
gekwalificeerd indien de gevonden waarde kleiner is dan 80% van de opgegeven laagdikte uit 
het certificaat van de verfleverancier.  
 
In Bijlage III is een rekenvoorbeeld opgenomen ter verduidelijking. 
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5. TESTRAPPORT  

Het testrapport dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 
a. een verwijzing naar deze publicatie; 
b. een beschrijving van het onderzochte project; 
c. omschrijving van de meetcondities (temperatuur, RV); 
d. de individuele beoordelingen; 
e. locatie van de individuele beoordelingen; 
f. steekproefgrootte; 
g. berekeningen; 
h. de gehanteerde onderzoeksmethode; 
i. eventuele afwijkingen van deze publicatie. 
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6. DOCUMENTENLIJST 

ISO 2859-1 Sampling procedures for inspection by attributes – part 1: Sampling 
schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection. 

 
SKH-Publicatie 05-01 Bepaling van de hechting van verf op hout 

 
SKH-Publicatie 08-04 Visuele beoordeling van een deurblad 
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BIJLAGE 1 REKENVOORBEELD PINHOLES 

Het aantal niet gerepareerde pinholes in kozijnen moet beoordeeld worden op een project met 
12 woningen, waarbij iedere woning 15 middelgrootte kozijnen bevat.  
 
Bepaling steekproefgrootte pinholes 
12 x 15 = 180 kozijnen, wat betekent dat er volgens klasse I uit tabel 1, 13 beoordelingen 
uitgevoerd moeten worden, verdeeld over de verschillende belaste zijden. 
 
Afkeurcriteria volgens tabel 2 
• Klasse I; van de 13 beoordeelde elementen mag er maximaal 1 element meer dan 4 

pinholes bevatten.  
 
• Klasse II; van de 32 beoordeelde elementen mogen er maximaal 3 elementen meer dan 

4 pinholes bevatten. 
 
Uitvoering beoordeling volgens klasse I 

 Beoordeelde kozijnen 
Aantal Pinholes Aantal pinholes 

1 0 8 0 
2 0 9 0 
3 1 10 5 

4 0 11 1 
5 0 12 0 
6 1 13 3 
7 0   

 
Conclusie 
Het project bevat gemiddeld genomen niet te veel niet gerepareerde pinholes (1 van de 13 
beoordelingen). 
 
Hersteladvies 
Gezien het feit dat kozijn 10 meer dan 4 niet gerepareerde pinholes bevat wordt 
opdrachtgever geadviseerd dit element te laten repareren, hoewel het binnen de in dit 
document gedefinieerde leveringsvoorwaarden valt. 
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BIJLAGE II REKENVOORBEELD VERFHECHTING 

De verfhechting moet gemeten worden op een project met 12 woningen, waarbij iedere 
woning 15 elementen bevat. Het verfsysteem dat door de TiFa is aangebracht had volgens het 
certificaat van de verfleverancier in 2 lagen met een totale droge verflaagdikte van 120 µm 
geappliceerd dienen te worden.  
Tijdens de bepaling van de verfhechting is het droog, 17 °C en een relatieve luchtvochtigheid 
van 60 %. Het houtvochtgehalte gemeten van de onderzochte elementen bedraagt 12 %. 
 
Bepaling steekproefgrootte 
12 x 15 = 180 elementen, wat betekent dat er volgens klasse I uit tabel 1, op 13 elementen 
een beoordeling uitgevoerd moet worden. Op ieder element moeten zowel de stijlen als de 
onderdorpels beoordeeld worden op zowel de zichtzijde als de dagkant.  
In het totaal worden er dus 13 stijlen (13x zichtzijde en 13x dagkant) en 13 onderdorpels (13x 
zichtzijde en 13x dagkant) beoordeeld, verdeeld over de verschillende belaste zijden. 
 
Afkeurcriteria volgens tabel 2 
• Klasse I; van de 13 beoordeelde elementen mag er per situering (stijl zichtzijde, stijl 

dagkant, dorpel zichtzijde en dorpel dagkant) maximaal 1 keer onthechting optreden van 
klasse 2 of hoger (eis voor verfhechting conform  BRL 0801 en BRL 0803 is maximaal 
klasse 1).  

• Klasse II; van de 32 beoordeelde elementen mag er per situering (stijl zichtzijde, stijl 
dagkant, dorpel zichtzijde en dorpel dagkant) maximaal 3 keer onthechting optreden van 
klasse 2 of hoger (eis voor verfhechting conform  BRL 0801 en BRL 0803 is maximaal 
klasse 1).  

 
Uitvoering metingen volgens klasse I 

Uitgevoerde metingen 
Stijlen Onderdorpels 

zichtzijde dagkant zichtzijde dagkant 
SZ.1 1 SD.1 0 DZ.1 1 DD.1 1 
SZ.2 0 SD.2 1 DZ.2 0 DD.2 2 
SZ.3 0 SD.3 1 DZ.3 1 DD.3 1 
SZ.4 0 SD.4 0 DZ.4 1 DD.4 0 
SZ.5 1 SD.5 0 DZ.5 1 DD.5 0 
SZ.6 0 SD.6 1 DZ.6 1 DD.6 1 
SZ.7 2 SD.7 0 DZ.7 3 DD.7 3 

SZ.8 0 SD.8 1 DZ.8 3 DD.8 1 
SZ.9 1 SD.9 2 DZ.9 1 DD.9 1 
SZ.10 1 SD.10 1 DZ.10 1 DD.10 1 
SZ.11 0 SD.11 1 DZ.11 1 DD.11 1 
SZ.12 0 SD.12 0 DZ.12 0 DD.12 1 
SZ.13 1 SD.13 1 DZ.13 1 DD.13 1 

SZ: Stijl Zichtzijde     DZ: Dorpel Zichtzijde   
SD: Stijl Dagkant     DD: Dorpel Dagkant 
 
Conclusie klasse I 
2 van de 13 metingen op de onderdorpels, zowel zichtzijde (nr.7 en 8) als de dagkant (nr.2 en 
7), laten een onthechting ≥ klasse 2 zien. Op de stijlen voldoet het systeem aan de minimale 
eis voor de hechting (max 1/13 ≥ klasse 2). 
 
Gebaseerd op verkregen resultaten wordt overgegaan tot afkeur van de verfhechting op de 
onderdorpels, daarom dient deze meting uitgebreid te worden naar klasse II. De hechting op 
de stijlen is in dit voorbeeld voldoende, er hoeven daarom hierop geen additionele metingen 
uitgevoerd te worden. 
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Uitbreiding metingen op de onderdorpel naar Klasse II 
Uitgevoerde metingen 

Onderdorpels 

zichtzijde dagkant 
DZ.1 1 DZ.17 0 DD.1 1 DD.17 1 
DZ.2 0 DZ.18 0 DD.2 2 DD.18 1 
DZ.3 1 DZ.19 1 DD.3 1 DD.19 0 
DZ.4 1 DZ.20 0 DD.4 0 DD.20 0 
DZ.5 1 DZ.21 0 DD.5 0 DD.21 0 
DZ.6 1 DZ.22 2 DD.6 1 DD.22 4 
DZ.7 3 DZ.23 1 DD.7 3 DD.23 1 
DZ.8 3 DZ.24 1 DD.8 1 DD.24 1 
DZ.9 1 DZ.25 0 DD.9 1 DD.25 0 
DZ.10 1 DZ.26 3 DD.10 1 DD.26 3 

DZ.11 1 DZ.27 1 DD.11 1 DD.27 1 
DZ.12 0 DZ.28 1 DD.12 1 DD.28 0 
DZ.13 1 DZ.29 2 DD.13 1 DD.29 1 
DZ.14 1 DZ.30 1 DD.14 2 DD.30 1 
DZ.15 2 DZ.31 0 DD.15 3 DD.31 0 
DZ.16 1 DZ.32 1 DD.16 1 DD.32 1 

DZ: Dorpel Zichtzijde   
DD: Dorpel Dagkant 
 
Eindconclusie verfhechting 
6 van de in totaal 32 metingen op de onderdorpels (op zowel zichtzijde als dagkant) laten een 
onthechting ≥ klasse 2 zien. Op de stijlen voldoet het systeem aan de minimale eis voor de 
hechting, hier zijn dus geen aanvullende metingen verricht. 
 
De verfhechting op de onderdorpels voldoet NIET aan de minimale eis. 
 
Hersteladvies 
Van de 32 metingen verricht op de onderdorpels van de kozijnen voldeed de hechting in 19% 
van de gevallen (dus < 30%) niet aan de eis. Onder regie van de TiFa dient daarom alleen op 
alle onderdorpels van het project het verfsysteem hersteld te worden.  
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BIJLAGE III REKENVOORBEELD VERFLAAGDIKTE 

De verflaagdikte moet beoordeeld worden op een project met 12 woningen, waarbij iedere 
woning 15 elementen bevat. Het verfsysteem dat door de TiFa is aangebracht had volgens het 
certificaat van de verfleverancier in 2 lagen met een totale droge verflaagdikte van 120 µm 
geappliceerd dienen te worden.  
Tijdens de bepaling van de verflaagdikte is het droog, 17 °C en een relatieve luchtvochtigheid 
van 60 %. Het houtvochtgehalte gemeten over de onderzochte elementen bedroeg 12 %. 
 
Bepaling steekproefgrootte 
12 x 15 = 180 elementen, wat betekent dat er volgens klasse I uit tabel 1, op 13 elementen 
een beoordeling uitgevoerd moet worden. Op ieder element moeten zowel de stijlen als de 
onderdorpels beoordeeld worden op zowel de zichtzijde als de dagkant. 
In het totaal worden er dus 13 stijlen (13x zichtzijde en 13x dagkant) en 13 onderdorpels (13x 
zichtzijde en 13x dagkant) beoordeeld, verdeeld over de verschillende belaste zijde. 
 
Eis 
• Klasse I; van de 13 beoordeelde stijlen en onderdorpels mag er per situering (stijl 

zichtzijde, stijl dagkant, dorpel zichtzijde en dorpel dagkant) maximaal 1 keer een laagdikte 
worden gemeten die < 96 µm bedraagt (80 % van 120 µm). 

• Klasse II; van de 32 beoordeelde stijlen en onderdorpels mag er per situering (stijl 
zichtzijde, stijl dagkant, dorpel zichtzijde en dorpel dagkant) maximaal 3 keer een laagdikte 
worden gemeten die < 96 µm bedraagt (80 % van 120 µm).  

 
Uitvoering meting volgens klasse I 

Uitgevoerde metingen 
Stijlen Onderdorpels 

zichtzijde dagkant zichtzijde dagkant 
SZ.1 120 SD.1 110 DZ.1 130 DD.1 135 

SZ.2 110 SD.2 105 DZ.2 120 DD.2 130 
SZ.3 110 SD.3 120 DZ.3 105 DD.3 120 
SZ.4 90 SD.4 85 DZ.4 120 DD.4 130 
SZ.5 90 SD.5 95 DZ.5 125 DD.5 125 
SZ.6 105 SD.6 105 DZ.6 125 DD.6 120 
SZ.7 120 SD.7 115 DZ.7 135 DD.7 110 
SZ.8 110 SD.8 115 DZ.8 125 DD.8 130 
SZ.9 85 SD.9 85 DZ.9 120 DD.9 110 
SZ.10 100 SD.10 85 DZ.10 110 DD.10 120 
SZ.11 140 SD.11 110 DZ.11 140 DD.11 140 
SZ.12 110 SD.12 100 DZ.12 130 DD.12 140 
SZ.13 100 SD.13 115 DZ.13 125 DD.13 125 

SZ: Stijl Zichtzijde     DZ: Dorpel Zichtzijde   
SD: Stijl Dagkant     DD: Dorpel Dagkant 
 
Conclusie klasse I 
3 van de 13 metingen op de stijlen, zowel zichtzijde (nr. 4, 5 en 9) als dagkant (nr. 4, 9 en 10) 
laten een te lage laagdikte zien.  
Op de onderdorpels voldoet het systeem aan de laagdikte uit het certificaat. 
 
Gebaseerd op verkregen resultaten wordt overgegaan tot afkeur van de beoogde 
verflaagdikte op de stijlen, daarom dient deze meting uitgebreid te worden naar klasse II.  
Op de onderdorpels (zowel zichtzijde als dagkant) zit in dit voorbeeld voldoende laagdikte. Er 
hoeven daarom hierop geen additionele metingen uitgevoerd te worden. 
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Uitgevoerde metingen 
Stijlen 

zichtzijde Dagkant 
SZ.1 120 SZ.17 85 SD.1 110 SD.17 100 
SZ.2 110 SZ.18 105 SD.2 105 SD.18 115 
SZ.3 110 SZ.19 115 SD.3 120 SD.19 120 
SZ.4 90 SZ.20 105 SD.4 85 SD.20 100 
SZ.5 90 SZ.21 110 SD.5 95 SD.21 105 
SZ.6 105 SZ.22 85 SD.6 105 SD.22 95 
SZ.7 120 SZ.23 65 SD.7 115 SD.23 80 

SZ.8 110 SZ.24 100 SD.8 115 SD.24 105 
SZ.9 85 SZ.25 110 SD.9 85 SD.25 105 
SZ.10 100 SZ.26 120 SD.10 85 SD.26 120 
SZ.11 140 SZ.27 120 SD.11 110 SD.27 120 
SZ.12 110 SZ.28 100 SD.12 100 SD.28 85 

SZ.13 100 SZ.29 105 SD.13 115 SD.29 105 
SZ.14 105 SZ.30 110 SD.14 105 SD.30 115 
SZ.15 110 SZ.31 100 SD.15 105 SD.31 105 
SZ.16 85 SZ.32 100 SD.16 90 SD.32 100 

SZ: Stijl Zichtzijde   
SD: Stijl Dagkant 
 
Eindconclusie verflaagdikte 
- Op de onderdorpels zit voldoende laagdikte, 0 van de 13 metingen onder de 96 µm; 
- Op de stijlen zit onvoldoende laagdikte, 7 van de 32 metingen, per situering onder de  

96 µm (waar maximaal 3 was toegestaan); 
 
Hersteladvies 
Onder regie van de TiFa, dienen alle stijlen van het project te worden voorzien van een extra 
laag verf.  
Minder dan 30 % van de metingen valt beneden de 96 µm, 7/32 = 22 %, daarom hoeft niet het 
volledige element hersteld te worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


