Handleiding gevelbekleding plaatsen

Handleiding

Wij leggen je stap voor stap uit hoe het hele proces in z’n werk gaat.

In onze vorige Timmeren Met Timovideo’s plaatsten we samen al het
gebinte van een bijgebouw en de
kaders in de wanden. Nu is het
eindelijk tijd voor het echte werk: de
gevelbekleding! Timo neemt je stap
voor stap mee.

Benodigdheden
Tijdsduur
Ongeveer 1 dag

Moeilijkheidsniveau
Gemiddeld

Stoflat of panlatten
Hier 2,4 x 3,2 x 400cm

Boormachine

Vochtwerende doek

Stalen nagels

of elektrische schroevendraaier

Gewenste weercondities
Zonnig of lichtbewolkt

Mankracht
1-2

Stalen raam (optioneel)

Padouk planchetten

Inox Scharnierschroef

Hier 1,5 x 13 x 250cm

Hier 6x100 mm

Nagelpistool

Cirkelzaag
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Stap 2: Lattenwerk monteren
Stap 1: Geveldoek plaatsen
Breng het doek aan op het bestaande kader of op de muur.
Begin steeds met een strook onderaan, en werk naar boven
toe, tot de wand of gevel helemaal bedekt is. Laat daarbij
de volgende stroken steeds overlappen. Op die manier
kan eventueel vocht niet achter het doek komen.
Maak het doek vast met nietjes of nagels.

Hoe je de latten aanbrengt, hangt af van de plaatsing van
de uiteindelijke bekleding: horizontaal of verticaal.
Verticale plaatsing: dubbele lattenstructuur
Begin met het verticaal bevestigen van de panlatten
ter hoogte van de opstaande kepers van het kader,
hanteer een afstand van ongeveer 50 cm.
Haaks op de verticale latten nagel je dan de horizontale latten.
Hier is de afstand belangrijk: nagel de latten
op 30 tot 40 cm van elkaar. Zo heeft de bekleding
achteraf elke 30 à 40 cm een steunpunt.
Blijf met de bovenste en onderste lat telkens
een 5- tot 10-tal cm van de rand, zodat je uiteinden
van de bekleding mooi kunt afwerken.

Handleiding

2

3

Stap 3: Verticale bekleding
Zaag indien nodig de planchetten of planken op maat.
Horizontale plaatsing: enkele lattenstructuur
Voor een horizontale plaatsing van de planchetten volstaat
het om maar 1 enkele verticale structuur te gebruiken.
Plaats elke 30 à 40 cm een panlat tegen de bestaande
kaderstructuur en nagel ze mooi vast met het spijkerpistool.

Indien gewenst kan je een kleine hoeveelheid houtlijm toevoegen op
elke horizontale lat en daar meteen de eerste planchet op plaatsen.
Dat is niet noodzakelijk maar zorgt wel voor extra stevigheid.
Plaats de eerste gevelplank en nagel of schroef die
één of twee keer vast ter hoogte van elke lat.
Laat telkens een kleine voeg wanneer je alle volgende planken
of planchetten daarnaast plaatst. Bij een tropische of thermisch
behandelde houtsoort is 1 tot 2 mm voldoende. Bij Europese of
nerveuze houtsoorten laat je het best tot 0,75 tot 1 cm voeg.

Aangezien verticale gevelplanken of -planchetten niet
rechtstreeks tegen de achterste, verticale latten zullen komen,
kan je die gerust wat verder van elkaar plaatsen, bijvoorbeeld op
zo’n 50 cm.
Tip van Timo

Als je in je bijgebouw gewerkt hebt met Arduinen sokkels die een
facetrand hebben. Houd er dan rekening mee dat je dat randje
zult moeten verzagen in je planken. Op die manier zullen de
planken die tegen de sokkels komen, mooi aansluiten.
Tip van Timo
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Stap 4: optioneel raampje
Stap 3: Horizontale bekleding
Begin onderaan met de eerste gevelplank of
planchet. Schroef of nagel die één of twee
keer vast ter hoogte van elke verticale lat.
Ook hier kan je kiezen om een druppel
houtlijm aan te brengen op de latten.
Bevestig de volgende plank aansluitend op de
eerste, afhankelijk van de lengte van je gevel en
van de planken. Werk zo naar boven toe.
Laat steeds een voeg tussen de planken. Afhankelijk
van de stabiliteit, vormvastheid, en het profiel van
jouw houtsoort gaat dat van 1 mm tot 1 cm.
Voor een horizontale plaatsing raden wij aan om in wildverband
te werken. Dat wil zeggen dat je jouw planchet afzaagt waar de
gevel eindigt en met het overige stuk planchet daarboven begint
verder te werken. Op die manier beperk je jouw verzaagd verlies.
Tip van Timo

Als je werkt met een bijgebouw met open wand en kader, kan je tijdens
het bekleden ervan nog een raam plaatsen. Ideaal is als je het raampje
kan passen tussen twee opstaande kepers van het wandkader (zie onze
handleiding kaderstructuur maken), zodat je daarin niet hoeft te zagen.
Snijd in de geveldoek uit stap 1 een gat ter grootte van jouw raampje.
Zaag indien nodig een of meerdere stukken van de horizontale of
verticale stoflatjes weg uit de lattenstructuur die je maakte in stap 2.
Timmer twee tijdelijke latjes of houten blokjes tegen de buitenkant van de
raamopening, zodat het raam er niet kan uitvallen als je het plaatst.
Meet het raampje op en markeer met potlood waar het moet komen.
Plaats twee stukken keper boven- en onderaan en indien nodig ook aan de
zijkanten, zodat je een kadertje creëert waar het raam precies tussen past.
Plaats het raam en schroef het vast met inox schroeven.
Schroef door de kepers en panlatten heen.

