
Verduurzaamd 
hout mét 
waterafstotende 
werking voor gevels

N
iverplast Architect Bouw

bedrijf N
ieuw

enhuis Fotograaf John Lew
is M

arshall



Onderhouds
vriendelijke

houttoepassing
WaxedWood is ontwikkeld om de levensduur en uitstraling 

van houtproducten naar een hoger niveau te brengen. 

Het biedt een combinatie van hoogwaardige houtproducten, 
met een impregnatie van een verduurzaming met een 
waterafstotende werking.

WaxedWood, met hout uit verantwoord beheerde bossen, 
heeft zich uitstekend bewezen voor vermindering van krimp 
en zwelgedrag van het hout sinds 1995. WaxedWood biedt 
een levendige uitstraling, lange levensduur en zeer diverse 
toepassingsmogelijkheden. 

Divers
Impregnatie

Hoogwaardig
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Van bos
tot gevel

WASEMULSIE
Onder hogedruk wordt het hout geïm-
pregneerd tegen houtaantasting waarbij 
ook een wasemulsie in de houtporiën 
wordt aangebracht. Dit waterafstotende 
middel helpt de stabiliteit van het behan-
delde hout te verbeteren. WaxedWood 
heeft hierdoor een lange levensduur en 
een natuurlijke uitstraling met allure.

WAXEDWOOD GOLD
WaxedWood Gold is gevelbekleding op 
basis van de hoogwaardige verduurza-
ming met waterafstotende werking én 
een natuurlijke bruine kleur. Het hout voor 
WaxedWood Gold heeft na de behandeling 
direct een exclusieve bruine kleur die past 
bij duurdere (hard)houtsoorten.

ONDERHOUDSVRIJE LEVENDIGE GEVEL
WaxedWood is nu klaar voor gebruik aan de gevel, daar kan 
het technisch onderhoudsvrij wel meer dan 50 jaar dienst doen 
afhankelijk van houtsoort, gebruiksklasse en detaillering.

VERANTWOORDE BOSSEN
Het hout voor WaxedWood komt uit 
duurzaam beheerde bossen met een PEFC- 
of FSC® certificaat. WaxedWood wordt 
vervaardigd uit vuren, grenen, western red 
cedar en Siberisch lariks. 

Circulair

* Dit is de hoeveelheid CO2 die per 
kuub is opgeslagen in het materiaal.

*600kg CO2
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WaxedWood
Siberisch
lariks

Schuurwoning Eelderwolde Architect Architectuurstudio SKA Fotograaf Omke Oudeman Boerakker

Kleurtransformatie

Groenbruin
Levendig

Warm brons
LEVENDIGE GEVELBEKLEDING 
De WaxedWood behandeling op de houtsoort Siberisch lariks 
heeft een prachtige kleurtransformatie door weersinvloeden en 
UV-stralen. Het hout begint met een groenbruine kleur waarna 
deze binnen een jaar geleidelijk verkleurt naar een warme bron-
zen tint. Naast deze levendige verkleuring heeft WaxedWood 
Siberisch lariks een natuurlijke kleurvariatie. Deze verschillende 
kleuren van het hout zorgen voor een unieke uitstraling, waar-
door het hout uiteindelijk bijzonder karaktervol vergrijsd. 

Maart Mei Juli Sept.
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WaxedWood
Equal 
Weathering 0 JAAR

0 JAAR 5 JAAR

5  jAAR

2 JAAR

VAN  DEKKEND NAAR VERWEERD
Door zon en regen ver-
dwijt geleidelijk de grijze 
afwerking en verloopt de 
houtkleur naar grijs

Doorschijnende grijze afwerking

Houtkleur voor en na kleurverloop

Kleurverloop van
WaxedWood Equal Weathering

Kleurverloop van WaxedWood

GELIJK GRIJS AAN DE GEVEL 
WaxedWood met de Equal Weathering (EW) behandeling biedt 
direct de uitstraling van vergrijsd hout. Een doorschijnende grijze 
afwerking zal op den duur degraderen waardoor het out weer 
bloot komt te liggen. Tegelijkertijd zal het hout onder invloed van 
weersomstandigheden en UV-stralen in zonlicht natuurlijk ver-
grijzen. Door deze eenmalige behandeling is de uitstraling altijd 
die van vergrijsd gout. Hout zonder grote kleurverschillen geeft 
de architect in onder andere overstekken meer ontwerpvrijheid.
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equal weatheringWaxedWood
GOLD
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Beitskleur

Waterafstotend
Verduurzaming

Exclusief

NATUURLIJK BRUIN 
WaxedWood Gold is gevelbekleding op basis van de hoogwaardi-
ge verduurzaming met waterafstotende werking én een natuurlij-
ke bruine kleur. Geveldelen van WaxedWood Gold worden ge-
maakt uit een hoogwaardig assortiment grenen, Siberisch lariks 
en western red cedar. Het hout voor WaxedWood Gold heeft 
direct een exclusieve bruine kleur die past bij duurdere (hard)
houtsoorten. Dit biedt een oplossing voor projecten en toepas-
singen waarin een bruine beitskleur gewenst is, zonder dat dit 
apart aangebracht hoeft te worden.
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WaxedWood
Color

KLEURENHOUT 
WaxedWood Color biedt een kleurig houtpalet waar meer dan 
80 variaties mogelijk zijn. De hechting van de kleurlaag is extra 
duurzaam omdat op WaxedWood geen schimmelvorming ont-
staat en daardoor bladdert het niet af. Het uiteindelijke eindre-
sultaat van de kleur  wordt beïnvloed door een aantal factoren, 
zoals de houtsoort, de kleur van de ondergrond en de structuur 
van het hout.

GLAD GESCHAAFD OF FIJN BEZAAGD 
WaxedWood is beschikbaar met een fijnbezaagde zichtzijde of 
een glad geschaafde uitstraling. Fijn bezaagd hout heeft een 
natuurlijke uitstraling door het ruwe oppervlak. Een ruw opper-
vlak zorgt voor betere verfhechting, waardoor een eventuele 
coating minder onderhoud nodig heeft.

Bladdert niet

Geen schimmel
Extra duurzaam

Exclusief
* De foto heeft een gouden medaille gewonnen bij de grootste fotografiewedstrijd  ter 
wereld genaamd  Trierenberg Super Circuit, in de categorie ‘Architecture and Sights’.

Twee planken
fijn bezaagd

Het zaagblad loopt tussen 
de twee planken door

Twee planken
glad geschaafd. 

Productieproces fijn bezaagd

Structuur zonder coating

fijn bezaagdglad geschaafd

fijn bezaagdglad geschaafd

Structuur met coating
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Vakantiew
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WaxedWood
Vintage

Houtpatronen

Diverse kleuren
Verweerde look

Coating
HOEZO VINTAGE? 
Voor een rustieke uitstraling is er een mogelijkheid met WaxedWood 
vintage. Een bijzondere afwerking resulteert in een exclusieve gebruik-
te look in diverse authentieke kleuren. De nerven en houtpatronene 
komen goed naar voren waardoor het lijkt alsof het hout al jarin in 
weer en wind dienst heeft gedaan,

Structuur Vintage coatingStructuur Color grijs
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Bekijk ook één van de andere folders over onze unieke gevelproducten!

WaxedWood is één van de drie merken van de 
premium gevelproducten van Foreco


