
Volg onderstaande instructies voor langdurig plezier van uw ModiWood gevelbekleding. 
 
Uw ModiWood is behandeld met een hoogwaardig industrieel verfsysteem van Tikkurila. 

De conditie van het schilderwerk dient jaarlijks te worden geïnspecteerd en indien nodig bijgewerkt. Vuil, schimmel en alg dient  
verwijderd te worden. Hiervoor gebruikt u de milde reiniger Finncleaner. Bij sterke vervuiling en schimmel wordt Mould Removal 
geadviseerd. Bij gebruik van Mould Removal dient het hout van een nieuwe verflaag dient te worden voorzien. Volg altijd de 
instructies op de verpakking. 

Werk zichtbaar kaal, schraal en beschadigd hout en/of beschadigde verflaag altijd zo snel mogelijk bij met Finnpaints semi-
transparante verf. Dit product is speciaal ontwikkeld als consument vriendelijk onderhoudsproduct wat aansluit op het 
ModiWood Natural verfsysteem. Gemakkelijk verwerkbaar met spuit, kwast of roller en in dezelfde kleur en glans. 
 
Reinigen:
•  Zorg dat schoonmaak- en verfproducten vorstvrij en goed gesloten bewaard blijven.
•  Reinig zoals omschreven in productbeschrijving, spoel daarna goed af met water en laat het hout drogen. 
•  Gebruik geen schurende apparatuur of andersoortig wat laklaag kan beschadigen. 
•  Gebruik zachte borstel of spons. 
•  Werk niet in volle zon, voorkom streepvorming van water. 
•  Gebruik nooit een hogedruk reiniger.

Schilderen:
Volg zelfde stappen qua reiniging als hierboven beschreven. Schuur eventueel licht op met schuurspons en verwijder stof. 
Werk het hout bij met Finnpaints semi-transparante olie, indien nodig 2x, volg productbeschrijving. Evt. kaal hout behandelen 
met Finnpaints primer en twee lagen semi-transparante verf. Werk niet in volle zon, volg instructies op de producten.

Wanneer de geveldelen volgens de juiste instructies onderhouden worden is een volledig nieuwe schilderbeurt ofwel groot 
onderhoud nodig na een gemiddelde termijn van 7 a 8 jaar. Extra aandacht cq. schilderwerk kan nodig zijn voor houten 
delen in volle zon, onbeschutte ligging, bosrijke omgeving, zilte lucht, in omgeving van kust, ligging op zuiden en zuid/westen, 
liggende delen, niet of niet periodiek reinigen en niet of slecht onderhoud. Bij juist onderhoud en juiste condities kan een 
langere termijn tot wel 10 of 12 jaar ook voorkomen.
 
Schilderwerk is altijd onderhevig aan externe (weers)factoren. Delen welke bijgewerkt worden zullen dan ook nagenoeg 
altijd kleur- en/of glansverschillen tonen t.o.v. het bestaande schilderwerk. Kleine imperfecties welke het gevolg zijn van de 
eigenschappen van het hout zijn normaal, bijvoorbeeld noesten en harsplekken. 
 
Producten kunt u eenvoudig bestellen via https://finnpaints.nl/modiwood/  Houdt uw kleurnummer bij de hand. Hier vind u 
ook alle productinformatie. Eventuele vragen kunt u mailen naar info@finnpaints.nl 

ModiWood Natural kleurnummer: ………………………………….
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