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11.6.6 Weerbestendigheid van het zonweringdoek
Kleurbestendigheid en kleurverschillen bij weefsels en hun nabehandeling..
De kleurbestendigheid wordt gemeten aan de hand van normering inzake lichtechtheid en
weersinvloeden. De lichtechtheid wordt gemeten volgens ISO-norm 105 B02 en aan de hand
van de blauw-wolschaal. Ze moet minstens de waarde 7 halen (hoogste waarde 8). De
weersechtheid wordt gemeten volgens de ISO-norm 105 B04, en aan de hand van de grijsschaal.
Ze moet minstens de waarde 4 halen (hoogste waarde 5). Na 1.000 uur kunstmatige
weersinvloeden wordt de afwijking beoordeeld ten opzichte van de nieuwe toestand en
gedocumenteerd in de gegevensfiche van de weefselfabrikant. Bij weefsels overeenkomstig 3.5
gelden dezelfde normen. Het kan voorkomen dat tussen banen kleine kleurverschillen optreden
of dat de kleur van het eigenlijke doek iets afwijkt van die van het staal in de collectie. Die
verschillen vallen evenwel binnen de algemeen aanvaarde speling en vormen geen reden tot
klacht.
Rotbestendigheid en omgevingsinvloeden
Zonweringdoek wordt in de regel uit synthetische vezels vervaardigd. Deze weefsels bevatten
geen biologisch afbreekbare elementen. Dat heeft als gevolg dat ze ongevoelig zijn voor rotten.
Het afzetten van vuil en organische substanties op het weefseloppervlak, gecombineerd met de
vochtigheid vormt een ideale voedingsbodem voor algen- en schimmelculturen. De
schimmelwerende nabehandeling kan dat vandaag niet meer volledig verhinderen, omdat door
wettelijke regelingen (zie ook EN 13561) voorheen gebruikte chemicaliën nu niet meer
toegelaten zijn. Als een doek nat opgerold wordt, kan het vocht dat zich in het weefsel en tussen
de weefsellagen bevindt niet opdrogen. Dat leidt enerzijds tot verkleuringen door watervlekken

maar ook tot aantasting door schimmels in de vorm van beschimmelde plekken. De
nabehandeling tegen het ontstaan van algen- en schimmelculturen kan dat vanwege de
verstrengde milieuwetgeving niet volledig verhinderen. Natte doeken versterken ook het
“wafeleffect”, dat onder “wafelvorming” beschreven staat. Het is daarom van belang dat de
doeken bij de eerstvolgende gelegenheid meteen weer uitgerold worden, zodat ze kunnen
drogen. Schade vanwege het niet naleven van deze voorzorgsmaatregel is in de regel
onherstelbaar. Ze kan ook geen aanleiding vormen voor klachten.

