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Ceder boeidelen bieden vele voordelen; De hoge duurzaamheid van Ceder geeft een 
hogere levensduur van het boeideel naast de lange gelamineerde / gevingerlaste 
(min. 580cm) lengte welke minder zichtbare ‘stuik-naden’geven op de dakomranding.

De boeidelen zijn leverbaar in drie varianten, te weten;

n Gelamineerd / gevingerlast rift gezaagde en gegronde delen (RIFT)

n Gelamineerd / gevingerlast mixed grain gezaagde en gegronde delen (T-MG)

n 100% volhout en onbehandelde delen (MG)

De boeidelen hebben de volgende kenmerken, te weten;

n Gegrond met vier ronde kanten

n Duurzaam bosbeheer certificaat PEFC (volhout boeidelen PEFC™ / FSC©)

n Maten 18x185 / 18x235 / 18x285 / 18x335 / 18x385 / 28x185 / 28x235 / 28x285mm

n Kwaliteit hout: no.2 Clear & Better (kwastvrij)



Inmiddels zijn ook de zwaardere Yellow Ceder gelamineerde  

en gevingerlaste boeidelen beschikbaar. Yellow Ceder is een  

relatief harde houtsoort, aanzienlijk harder dan de meeste 

naaldhoutsoorten; het is sterk, stabiel en slijtvast. Daarnaast  

is bij de gegronde varianten gebruik gemaakt van een betrouw-

baar en een  goedgekeurd grondverfsysteem. Resultaat is niet 

alleen een gladde afwerking, maar tevens een enorm  betrouw-

bare hechting waarbij afwerking mogelijk is met alle KOMO 

goedgekeurde aflakverven. 

Verwerkingsadvies

De verwerker dient zich te houden aan de geldende richtlijnen 

en eisen die op de toepassing van kracht zijn. Houdt u bijvoor-

beeld rekening met eisen die aan de eindtoepassing gesteld 

kunnen zijn in het Bouwbesluit. Richtlijnen kunt u vinden in de 

KVT en de BRL 4103. Raadpleeg de houtwijzer “Gevelbekleding 

van massief hout” uitgave van Centrum Hout waarin de op-

bouw, detaillering, onderhoudsaspecten en tips worden be-

schreven. Kijkt u ook op de website van Dekker Hout  

www.dekkerhout.nl en www.houtinfo.nl. Bij vragen kunt u ook  

de houtinformatielijn raadplegen op werkdagen tussen 10.00  

en 12.00 uur, onder nummer 0900-5329946.

Enkele belangrijke praktijkpunten bij toepassing boeidelen;

n Droog, vlak en schoon opslaan

n Afwerking gegronde variant: licht rondom schuren  

en rondom 2x aflakken

n Op geventileerde achterconstructie monteren en  

expansieruimte toepassen bij aansluiting van de delen

n RVS bevestigingsmateriaal toepassen en schroefgaten 

direct plamuren en afwerken

n Niet plat toepassen (kies voor de volhout uitvoering)

n Kopse- en bewerkte kanten (ook na zagen/korten)  

gronden en afwerken

n Universeel overschilderbaar indien goed gereinigd  

en voor geschuurd (voor de eindafwerking worden  

lichte kleuren geadviseerd)

n De totale droge laagdikte bij de gegronde variant  

bedraagt minimaal 80 micron

Afwerking, controle en onderhoud

Raadpleegt u een vakschilder of onderhoudsspecialist voor de 

afwerking en maak samen met hem een inspectie- en onder-

houdsplan. Dekker Hout geeft geen garantie op toepassing 

van donkere kleuren in verband met de warmte absorptie uit 

zonlicht welke leidt tot een zeer grote temperatuurstijging aan 

het oppervlak van de boeidelen.

Belangrijke documenten zijn:

n KVT  Kwaliteit van houten gevelelementen

n Houtwijzer Centrum Hout “Gevelbekleding van massief hout”

n BRL 4103 Houten- en houtachtige gevelbekledings- systemen

n CE-Markering NEN-EN 14915

n Website www.dekkerhout.nl

n Houtwijze  Centrum Hout “Hout en Brand”

n Houtwijzer Centrum Hout “CE-markering”

Ons complete assortiment Ceder bestaat uit:

PEFC/FSC ruw hout no.2 Clear & Better AD/KD en gereed-

product in boeidelen volhout, boeidelen gelamineerd en  

gevingerlast, channelsiding, gootlijsten, mes & groef rabat, 

halfhouts rabat onbehandeld en gegrond (vol-gevingerlast), 

Zweeds rabat fijnbezaagd, Euro brandklasse D rabat en  

sponningschroten. Daarnaast is geventileerd achterhout 

verkrijgbaar in Vuren FSC / OS+kwinta en zijn bestekmatige 

producties met of zonder (brandvertragende) behandelingen  

op aanvraag mogelijk.

De accountmanagers en verkoop binnendienst van Dekker Hout 

zien graag uw aanvragen tegemoet.
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