
Garantievoorwaarden & verwerkingsvoorschriften



3. Garantievoorwaarden 

3.1. Opslag 

DumoWood gevelbekleding moet worden opgeslagen op een vlakke ondergrond, goed 
beschermd aan alle kanten. DumoWood moet uit direct zonlicht, brandende hitte en 
vochtige omgevingen worden gehouden. DumoWood gevelbekleding moet ten minste 5 
cm van de grond worden opgeslagen om vrije luchtcirculatie mogelijk te maken. 

3.2. Installatie 

3.2.1. Bevestiging  

DumoWood gevelbekleding moet worden gemonteerd met behulp van RVS schroeven 
van minimaal 3,5 x 55 mm of met gerilde RVS nagels van minimaal 2,7 x 50 mm 

Spijkeren of andere bevestigingsmethoden zijn niet bedoeld om de verf te breken, en 
in geval van schade, moeten beschadigde gebieden worden bijgewerkt. Zodanig dat 
vochtindringing niet plaats kan gaan vinden. 

Defecte producten mogen/ moeten niet geïnstalleerd worden! 

3.2.2. Beëindiging onderkant gevel 

De afstand vanaf het maaiveld en de laagste DumoWood plank moet minstens 200 
mm zijn. Vochtproblemen (het intrekken van oplopend vocht) wordt voorkomen met 
deze structurele maatregel. 

3.2.3. Ventilatieopening 

De ventilatieopening aan de boven- en onderkant van de gevelbekleding moet 
minstens 20 mm zijn. De achterconstructie moet dusdanig ontworpen zijn dat vocht 
kan wegtrekken achter de gevel. 
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1. Siparila DumoWood 15 jaar garantie 

Siparila Oy verleent de “DumoWood 15 jaar Garantie” op de houten drager, de coating 
en de arbeid volgens deze garantieverklaring. 

De garantie van DumoWood 15 jaar wordt verleend wanneer er voldaan wordt aan de 
voorwaarden uit deze garantieverklaring. 

2. Producten onder garantie 

DumoWood 15 jaar geldt voor de houten exterieur gevelbekleding, die industrieel is 
gecoat door Siparila Oy: 

DumoWood 15 jaar garantie komt alleen in aanmerking als aan de opslag-, installatie- 
en verdere instructies is voldaan. Periodiek onderhoud van de houten gevel moet 
goed worden verzorgd. Deze garantie geldt voor producten die gebruikt zijn op de 
gevels van een woning / schuur / berging / gebouw. 

DumoWood 15 jaar garantie is geldig na registratie. Garantie registratie moet worden 
gedaan door middel het projectformulier die u kunt aanvragen via info@interfaca.nl. 
Informatie die nodig is voor de registratie is uitsluitend voor het gebruik van InterFaca 
/ Siparila Oy en de klant en zijn beschikbaar tijdens de geldigheid van de garantie. De 
registratie dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na aankoop en de garantie is 
geldig vanaf de datum van aankoop. 



3.2.4. Transportschade of schade op de bouw 

Wordt de toplaag van DumoWood gevelbekleding tijdens het transport of op de bouw 
beschadigd, moet het beschadigde deel ter plekke worden overgeschilderd met de 
bijbehorende DumoWood verf. 

3.3. Schilderen op locatie 

DumoWood gevelbekleding hoeft niet te worden afgeschilderd op de bouwplaats. 
Wordt de toplaag van de gevelbekleding tijdens het transport of op de bouw 
beschadigd, dan moet het beschadigde deel ter plekke worden overgeschilderd met de 
bijbehorende DumoWood verf. 

Gezaagde kanten dienen altijd minimaal 2 x met DumoWood verf behandeld te worden, 
zodanig dat vochtindringing niet plaats kan gaan vinden. 

3.4. DumoWood Onderhoud en reparaties 

Het onderhoud van DumoWood gevelbekleding moeten periodiek worden geëvalueerd 
(jaarlijks wordt geadviseerd). Indien nodig moet direct onderhoud worden uitgevoerd. 
Mogelijke schimmel- of algengroei moeten worden behandeld volgens de instructies 
van Siparila Oy en haar verffabrikant. Deze kunt u opvragen via info@interfaca.nl

4. Garantie beperkingen 

De garantie geldt niet voor verfschade als gevolg van: 

• Vochtexpansie die hout ‘karakteristiek’ is, zoals kleine scheurtjes 

• Zichtbaarheid van noesten of het uitreden van hars 

• Ontwerp- of constructiefouten, die nadelige gevolgen hebben voor de 
verfoppervlakte 

• Condensatie van water, warmte of waterlekkage of onjuist afvoeren van regenwater 

• Verfproblemen te wijten aan fouten bij vernageling of andere verkeerde 
montagemethoden 

• Fouten m.b.t. onderhoud aan andere onderdelen van de gevel (kozijnen, 
zonneschermen etc.) 

• Het verplaatsen/ demonteren van het huis/ gebouw of andere externe 
mechanische handelingen 

• Mechanische schade tijdens het transport of als gevolg van transport handelingen 

• Verkeerd gebruik van de producten  

• Vuilverontreiniging of schimmel op het oppervlak van DumoWood gevelbekleding,  
moet periodiek worden schoongemaakt. De noodzaak van het schoonmaken 
van de gevel moet jaarlijks worden geëvalueerd. DumoWood gevelbekleding 
dient te worden schoongemaakt met een zachte borstel. Gebruik een “zacht” 
schoonmaakmiddel. Probeer altijd het schoonmaakmiddel eerst uit op een 
verdekte plaats.  



7. Landen waar garantie geldt: 

DumoWood 15 jaar garantie is geldig in Nederland, Finland, Zweden, Noorwegen, 
Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Sint- Petersburg en Moskou. 

8. Geschillenbeslechting

Eventuele geschillen worden opgelost in de Nederlandse rechtbank. 

5. Compensatie bij garantievoorwaarden van toepassing 

Als DumoWood gevelbekleding niet voldoet aan de normen van Siparila Oy, zal 
Siparila Oy nieuwe DumoWood verf aanbieden. Siparila Oy is verantwoordelijk voor 
de eventuele arbeid die moet worden verricht om de delen opnieuw te schilderen/ 
verwerken. Alleen de beschadigde DumoWood gevelbekleding, die onder de garantie 
valt, zal worden overgeschilderd. De opdrachtgever moet InterFaca onmiddellijk na het 
ontdekken van eventuele schade op de hoogte brengen. De opdrachtgever en Siparila 
Oy worden het eerst schriftelijk eens vóór aanvang van het overschilderen van de 
gevelbekleding. Deze garantie geldt voor 15 jaar, vanaf de aankoop van de DumoWood 
gevelbekleding. 

Siparila Oy is niet aansprakelijk voor indirecte schade, financiële verliezen of andere 
uitgaven b.v. tijdverlies, de kosten van werknemers, agenten of exploitanten, 
winstderving en eventuele claims van derden tegen Siparila Oy.  

6. Voorwaarden over schaderegeling 

Eventuele claims dienen onmiddellijk na het ontdekken van eventuele problemen 
op DumoWood gevelbekleding gemeld worden bij InterFaca. Om de claim(s) te 
rechtvaardigen, moet de klant het bewijs dat de garantievoorwaarden van toepassing 
zijn, de montage volgens de instructies zijn en het onderhoud dusdanig is uitgevoerd, 
wanneer nodig presenteren. 





4. Ventilatie 

Achter de DumoWood gevelbekleding dient een doorgaande ventilatieruimte te zijn van 
minimaal 20 mm diepte. Indien verticale gevelbekleding wordt toegepast dient dubbele 
belatting te worden gebruikt. Ventilatielatten zijn niet toegestaan. De ventilatie mag op 
geen enkele wijze onderbroken of vernauwd worden. De be -en ontluchtingsopeningen 
aan de boven -en onderzijde van de gevel dienen minimaal 20 mm diep te zijn.

5. Bevestiging van de planken 

Maximale bevestiging van de DumoWood delen op de achterconstructie is 600 mm 
h.o.h. - met geringde RVS nagels van 2,7 x 50 mm of met RVS schroeven van 3,5 x 55 
mm. De nagels moeten +- 30 mm in de massieve houten ondergrond doordringen. 

Indien lokale bouwvoorschriften het gebruik van een andere belatting en/of kortere 
nagels toestaan, is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever/ verwerker 
zich ervan te verzekeren dat de kwaliteit van deze materialen voldoende is om de 
DumoWood gevelbekleding zo te installeren dat schotelvorming en excessieve werking 
wordt voorkomen en dat de ventilatievoorschriften worden nageleefd. 

Bij locaties nabij de kust kan het zijn dat een hogere kwaliteit RVS nodig is. LET OP! : De 
koppen van de nagels of schroeven moeten op het oppervlakte van het houten deel 
blijven, dus niet in het hout worden geslagen, teneinde beschadiging van het oppervlak 
en vochtindringing te voorkomen. 

Belastende constructies, zoals zonneschermen, regengoten e.d., mogen niet 
rechtstreeks aan DumoWood worden bevestigd, zulks op straffe van verval van het recht 
op garantie. 
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1. Opslag 

DumoWood gevelbekleding dient vόόr het installeren droog te worden opgeslagen. 
Fabrikant Siparila Oy en haar vertegenwoordiger InterFaca zijn niet aansprakelijk voor 
schade die door verkeerde opslag of handeling ontstaat. 

2. Productcontrole 

Siparila Oy doet er alles aan om een hoogwaardige afgewerkte massief gemodificeerde 
houten gevelbekleding te produceren. Indien u twijfels heeft over de juistheid en/of de 
kwaliteit van de geleverde goederen bent u verplicht vόόr montage Siparila Oy dan wel 
door haar vertegenwoordiger, InterFaca, op de hoogte te stellen. Mocht dit niet tijdig 
gemeld zijn dan vervalt het recht op garantie. 

3. Onderconstructie 

De bevestiging van de gevelbekleding geschiedt in de regel op een houten 
onderconstructie. Daarbij dient u de volgende richtlijnen op te volgen: a) de 
afmetingen van de regels dienen minstens 22 x 50 mm te zijn; b) de bevestiging van de 
onderconstructie dient te worden bevestigd met materiaal volgens de voorschriften van 
de betreffende fabrikant volgens de geldende normen. 



Indien aan de onderconstructie wordt bevestigd, dient ervoor te worden gezorgd 
dat eventuele beschadigingen aan DumoWood worden hersteld en de belastende 
constructie dient zo te worden bevestigd dat het DumoWood niet kan beschadigen, 
dan wel een belasting op DumoWood kan vormen. Per steunpunt dienen per deel de 
bevestigingsmiddelen als volgt aangebracht:  

• Plaats van de nagel(s) of schroef/ schroeven in het deel. 

• Rabatdelen 21x142mm horizontaal verwerkt: één bevestigingsmiddel. 1/3 uit de 
onderzijde Channelsding 21x142mm verticaal verwerkt: één bevestigingsmiddel. In 
het midden van het deel 

• Open gevelbekleding 21x142mm, horizontaal of verticaal verwerkt: één 
bevestigingsmiddel. In het midden van het deel.

• Wanneer de profielen breder zijn dan 142mm dan gebruikt men 2 nagels. De ene 
25 mm uit de onderzijde en de tweede 80mm daarboven. 

• Zweeds rabat 12/26x193mm: twee bevestigingsmiddelen. De ene 25 mm uit de 
onderzijde en de tweede 80mm daarboven. 

• Teneinde kopscheuren te voorkomen, de delen aan de uiteinden te bevestigen op 
minimaal 50mm uit het einde. 

6. Zaagsneden bij toepassing van verfsystemen 

Alle zaagsneden en/of beschadigingen die tijdens het monteren ontstaan of worden 
geconstateerd dienen, na te zijn gereinigd, met minimaal twee lagen DumoWood verf 
te worden behandeld. Tevens dienen de kopse kanten, zowel als zij beschermd of 
onbeschermd worden toegepast, met minimaal twee lagen DumoWood verf te worden 
behandeld. 

7. Voegen en expansieruimten 

DumoWood delen moeten onderling met minimaal 5 mm expansieruimte, zowel in de 
breedte als in de lengte, worden gemonteerd. Dit is nodig om de DumoWood delen bij 
eventueel krimpen en uitzetten voldoende ruimte te geven. 

8. Reparaties en bijwerken bij toepassing van verfsystemen 

Gedurende de garantieperiode is het de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om 
eventuele krassen en/of beschadigingen direct na constatering te reinigen en met twee 
lagen DumoWood verf te behandelen. Regelmatige inspectie van de gevelbekleding 
op eventuele krassen en beschadigingen is vereist. Tevens dient de gevelbekleding 
ééns per jaar, of eerder indien vervuild, te worden gereinigd met water en een mild 
schoonmaakmiddel. Een hogedrukreiniger mag niet worden gebruikt. Bij wat verder 
niet in deze voorschriften is beschreven, dienen de bouwvoorschriften volgens het 
Bouwbesluit te worden gevolgd. Bij enige twijfel omtrent de uitvoering van deze 
voorschriften of anderszins dient, alvorens te monteren, contact opgenomen te 
worden met Siparila Oy of haar vertegenwoordiger InterFaca. Het niet volgen van deze 
voorschriften heeft verval van de garantie ten gevolge. 
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