
Verwerkingsvoorschrift Zwarthout Shou-Sugi-Ban

Zwarthout is een ambachtelijk en natuurlijk product. Geen plank is hetzelfde, geen plank veroudert 
exact hetzelfde. Om de kwaliteit zo goed mogelijk te waarborgen is het belangrijk een passend 
ontwerp te maken, het materiaal op de juiste manier te behandelen, transporteren en monteren.
 
Type Naoshima

Ontwerp
Naoshima is kwetsbaar voor regen in combinatie met wind. Het verdient daarom aanbeveling niet 
op windrijke gebieden te gebruiken. Een dakoverstek zal de levensduur van de koollaag 
verlengen. Dakrandprofielen en waterslagen met een overstek van minstens 30mm voorkomen 
het inregenen van het kopse hout. Met name op de noordzijde van het gebouw dient voorkomen 
te worden dat langdurige vochtigheid van het hout alg-groei bevordert.

Transport:
Het product dient uiterst voorzichtig getransporteerd te worden. Het zijn juist de beschadigingen 
die als eerste door wind en regen zullen slijten. De planken worden aan de koollaag altijd bedekt 
met noppenfolie. Het product wordt niet hoger gestapeld dan 12 lagen. Pakketten worden niet 
gestapeld. Pakketten worden niet geduwd.
Planken worden aan de zij- of onderzijde beet gepakt; nooit aan de koollaag.

Montage:
De verticale planken worden aan een horizontale achterlat bevestigd. De achterlat is op 
onderlinge afstand van globaal 60 cm gemonteerd volgends geldende voorschriften gevelbetim-
mering. De horizontale achterlat is naar binnen toe afgeschuind en groter of gelijk aan 28mm. De 
achterlat (bij open gevel klasse 1 of 2, bij gesloten evt. 3) is verduurzaamd en minstens zwart ge-
schilderd aan alle zichtzijden. De planken worden bevestigd met RVS schroeven met een zwarte 
kop. De lengte van de schroef is afhankelijk van de dikte van de plank: schroef =2 ½  maal de 
dikte van een plank (volgens SBR: opdekwerk > schroef = 3x dikte plank, open gevel > schroef = 
2 x dikte plank). De schroefgaten worden 3mm voor geboord om de kop niet de koollaag te laten 
verdringen. Per 250-500 schroeven dient de meegeleverde bit vervangen te worden.
Bij verticale lopende lengten worden de koppen 15graden afgeschuind en zwart geschilderd. Bij 
horizontale koppen haaks zagen en idem schilderen. Onderlinge afstand tussen de planken is 
variabel, doch minimaal 7mm.

Zorg op de bouw:
Op de bouw dient het zwarthout voorzichtig behandeld te worden. Er mag niets tegen of op het 
materiaal gestald worden. Hoeken en loopgebieden dienen beschermd te worden tegen bescha-
digingen met loopkarton of hoekstrips. Eventueel vuil en los kool kan voorzichtig met een tuinspuit 
schoongespoten worden. De kool die wegspoelt hecht niet aan beton, glas etc.
Eventuele kleine blanke stukjes in de koollaag kunnen met een kleine gasbrander bijgewerkt 
worden.



voorbeeld van geventileerde gevel Naoshima; alle maten in mm

schroef opdekwerk 
3 x dikte plank; 
schroef open geven 
2 x dikte plank


