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17.4.6 Beschadigingen

17.4.6.1 Onderscheid beschadiging en esthetische degradatie
Er is een verschil tussen beschadiging en esthetische degradatie of verwering/vervuiling. Schade
kan onder andere komen door gevolgschade uit de bouw, door vandalisme en door verkeerd
gebruik.
Esthetische degradatie kan onder andere komen door gevolgschade uit de bouw, door gebrek
aan onderhoud, door vandalisme (bv. graffiti), door foutieve reiniging door gebruik van
verkeerde producten en technieken, door achterstallig onderhoud.
Esthetisch degradatie kan het best gezien worden als een visuele inbreuk aan de oppervlakte
van de gevelmaterialen. Met andere woorden, een beschadiging die met het blote oog
waarneembaar is.
Degradatie van glas kan zijn verlies van transparantie, verlies van glans of krassen op het glas,
etc. Degradatie van gecoat metaal kan zijn verlies van kleur, verlies van glansgraad, verlies van
hardheid, verlies van lakdikte, krassen, deuken, putten. Andere materialen kunnen ook hun
esthetische eigenschappen verliezen. In alle gevallen is het noodzakelijk om zo snel mogelijk
reparaties of corrigerend onderhoud uit te voeren, dit om het vergroten van de gevolgschade te
beperken.
Tijdens de bouwperiode is er een aanzienlijk risico op schade, zowel mechanische beschadiging
als esthetische degradatie en vervuiling ten gevolge van bouwprocessen. Er dienen geschikte
maatregelen getroffen te worden om deze beschadigingen te voorkomen. Zo moet
bijvoorbeeld worden voorkomen dat er cementspatten en/of andere alkalische
verontreinigingen op de gevelelementen komen. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren dan
moet dit gecontroleerd en onmiddellijk en met voorkoming en beperking van schade op de
aangrenzende materialen worden verwijderd. In de bouwfase dient ook gecontroleerd te
worden, dat beschermend en conserverend onderhoud uitgevoerd wordt, in verband met de

doorlooptijd van de bouwperiode.

17.4.6.2 Schadeherstel tijdens de bouwfase voor de oplevering
Met schadeherstel tijdens de bouw wordt bedoeld het herstellen of in originele staat
terugbrengen van opgelopen lakschade tijdens de bouwfase of maak/productie fase bij de
gevelleverancier of systeemleverancier. Bij het schadeherstel wordt meestal op het werk, ofwel
op de bouwplaats, met moderne applicatietechnieken in de buitenlucht, het gevel(product)
hersteld. Het feit dat dit niet in een fabriek gebeurt onder geconditioneerde omstandigheden,
geeft de gevoeligheid van deze bewerking aan. Het is niet mogelijk een poedercoating aan te
brengen op de bouwlocatie.
Er wordt bij schadeherstel met natlak gewerkt. De applicateur doet voorafgaand aan een
schadeherstel opdracht vooronderzoek om alle parameters af te stemmen voor de
herstelbewerking. Het uitgangspunt is altijd de door de opdrachtgever vastgestelde
kwaliteitseis en functionaliteit, van het gevelelement.
De volgende kwaliteitspunten zijn van belang bij natlak applicaties op de bouwplaats:
Lakhardheid: De applicateur kan met technische fiches aantonen dat de hardheid
gelijkwaardig is na herstelling. Hier worden bijvoorbeeld de poederklasses vastgesteld.
Laagdikte van de lak: De laagdikte moet 100% teruggebracht worden tot het originele werk.
Glans van de lak: De glansgraad wordt in oorspronkelijke gradatie teruggebracht.
Kleur: Kleur kan worden teruggebracht tot het origineel door middel van color matching.
UV-bestendigheid: Deze kan op verschillende manieren worden opgewaardeerd. Een
veelgebruikte is transparante UV-bestendige lak over de applicatie aanbrengen.

Bij schadeherstel kan het noodzakelijk zijn deuken of krassen te moeten opvullen. Belangrijk
hierbij is de kwalitatieve hechting met de ondergrond.

17.4.6.3 Algemeen
Dit onderdeel behandelt tot dusverre niet de reiniging en beschermend en conserverend
onderhoud van de binnenzijde van de VMRG gevelelementen. Er kan vanuit worden gegaan dat
deze onder dezelfde voorwaarden als voor de buitenzijde gedaan wordt.
Ook kan het voorkomen dat door eerder ondeskundig handelen in reiniging en conserverend
onderhoud (verkeerd gebruik van conserverende producten of verkeerde applicatietechnieken)

de esthetische waarde van de gevelelementen al is aangetast. In zulke gevallen dienen
corrigerende maatregelen genomen te worden.

