Productinformatie | Sakaide
Rustiek, warme uitstraling, contrast,
vlamtekening, duurzaam, tijdloos
Productomschrijving
Het contrast tussen de donkere en lichte delen van het
hout geven Sakaide een fraaie, rustieke uitstraling.
De planken worden dosse gezaagd (met de jaarringen
mee) en verkoold in onze oven. Vervolgens worden ze
zorgvuldig geborsteld, waardoor er een karakteristiek
reliëf van de vlamtekening ontstaat. Op gevels en
andere buitentoepassingen geeft Sakaide een tijdloze
en warme sfeer.
Sakaide is een natuurproduct. Dat betekent het product
onderling kan afwijken.

Houtsoort

Sakaide interieur

Sakaide exterieur

Sakaide wordt gemaakt van de Douglasspar uit duurzaam beheerde Europese bossen. Douglashout heeft duurzaamheidsklasse 3
en is daarmee zeer geschikt voor gebruik als gevelbekleding. Kenmerkend voor Douglashout is de aanwezigheid van noesten. Deze
noesten kunnen zichtbaar zijn in de vlamtekening. Een andere eigenschap van Douglashout is dat het onder invloed van vocht- en
temperatuursverschillen blijft werken.

Fixatie
Sakaide wordt na het branden en borstelen behandeld met Bito Clear of Bito Orange.
Bito Clear is een transparante olie voor interieurtoepassingen. De olie hardt uit onder invloed van de lucht en dat resulteert in een
diepe uitstraling. Deze olie geeft een diepe en warme glans, maar is minder goed bestand tegen UV-straling.
Voor exterieurtoepassingen wordt Sakaide behandeld met Bito Orange. Dit is een watergedragen olie speciaal voor buiten. Bito
Orange bevat een UV filter om het hout extra te beschermen tegen zonlicht.

Maatvoering

Technische specificaties

Standaard leveren wij Sakaide planken op de
volgende afmetingen:

•
•
•
•
•

Dikte: 23mm - 30mm
Breedte: 60mm - 250mm
Lengte: tot 6000mm
Daarnaast zijn in overleg ook andere maatvoeringen tegen
een meerprijs mogelijk. De levertijd is standaard 6-8 weken,
maar informeer gerust naar de mogelijkheden!

Toepassing: interieur en exterieur
Houtsoort: Douglas (Pseudotsuga menziesii)
Herkomst: Europa
Oppervlaktetextuur: conform monster
Profiel: Standaard hebben onze producten een
afgerond profiel. In overleg zijn diverse andere
profielen mogelijk.
• Bevestigingsmethode: RVS schroeven met zwarte kop.
Daarnaast kan in overleg gebruik worden gemaakt
van clips voor een blinde bevestiging.

Brandklasse
Sakaide heeft standaard brandklasse D, S3, D0 (Europese standaard - EN13501).

Veroudering
Houten gevels worden over het algemeen zwaarbelast door de
elementen. UV-straling, regen en hagel dragen allemaal bij aan
de verwering van het oppervlak. De levensduur van het gevelhout
én van het oppervlak wordt beduidend langer door de toepassing
van dakoverstekken, dakrandprofielen en waterslagen.
Sakaide exterieur vergrijst in de loop der jaren. De mate van
vergrijzing hangt af van de mate van blootstelling aan de zon.
De lichte delen van het hout worden eerst lichter van kleur en
in latere fases zullen ze helemaal vergrijzen. In de testpanelen
hiernaast zijn onze stalen in een verouderingsmachine
blootgesteld aan dezelfde hoeveelheid licht en UV-straling als
5 jaar in Nederland. Links geeft het resultaat na ongeveer 1-2
jaar weer en rechts het resultaat na ongeveer 5 jaar. Na 5 jaar
vergrijst Sakaide nagenoeg niet meer.

Veroudering van Sakaide exterieur

Onderhoud

Sakaide exterieur heeft desgewenst periodiek onderhoud nodig. Het vergrijzen van
Sakaide is een natuurlijk proces en onderdeel van het karakter van dit product. Dit wordt
in Japan ‘Wabi-Sabi’ genoemd, de schoonheid van veroudering en imperfectie. Voor een
optimaal kleurresultaat kan Sakaide elke 3 tot 5 jaar opnieuw geolied worden en het oliën
kan mogelijk de levensduur van het hout verbeteren. Sakaide interieur heeft vrijwel geen
onderhoud nodig, maar wij adviseren om 1 keer per 5 jaar het hout te oliën. Bij direct
zonlicht is het aan te raden om vaker te oliën, namelijk 1 keer per jaar. Hierdoor blijft er
een duidelijk contrast tussen de donkere en lichte delen van het hout. Wanneer er gekozen
wordt om Sakaide opnieuw te oliën, raden wij aan het hout niet eerst te schuren. Dit
beschadigt het reliëf onherstelbaar! Eventuele aanslag en/of vuil kan voorzichtig verwijderd
worden met een zachte doek en schoonmaakazijn. Breng deze oplossing, gemengd
met water in verhouding 1:2, aan met een harde nylon borstel of pompspray en schrob
voorzichtig het hout in de lengterichting tot het schoon lijkt. Vervolgens afspoelen met
ruim water. Gebruik geen hogedrukspuit en/of schuurspons, dat kan het oppervlak van het
hout beschadigen. Bij grote beschadigingen adviseren we om de gehele plank te vervangen.

Het contrast tussen de
donkere en lichte delen
van het hout geven
Sakaide een fraaie,
rustieke uitstraling.
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