
Let op Awood adviseert om buiten altijd de hoeken met 5 a 6 mm ruimte te monteren. Indien u het 
absoluut niet wenst om de hoeken een tussenruimte te geven adviseren we om het volgende te 
doen. Dit vraagt om vakmanschap en dan nog blijft het resultaat niet altijd perfect gesloten. Dus 
hierop is vanuit Awood geen garantie mogelijk. Heel mooi, maar op risico van de opdrachtgever 

Slijp de strip op dit punt af de clip word dan ook afgeslepen zie afbeelding:   

 

 

 

 

 

 

Daarna zaag je de planken van 45/64 of 120mm in een hoek van 45 graden en dan lijm je de planken 
tegen elkaar met een sterke lijm/kit die wat elastisch blijft. Je kunt de delen het beste met een RVS 
nagel aan elkaar schieten, indien u de bamboe heeft gekozen of geen nagels in het zicht wil, is dit 
doormiddel van plakband ook netjes aan elkaar te plakken. Deze kun je na 24 uur verwijderen en dan 
heeft u een nette hoek. 

 

  

 

 

 

 

Daarna klikt u willekeurig stukken strip in het hout, deze moeten natuurlijk tussen de andere GRAD 
regels vallen op een achterlat. Als u dat gedaan heeft kunt u de stukken strip met een zelftapper 
vastzetten of u boort een gaatje in de strips en zet hem vast met een schroef tegen de achterlat. 

 

  



Als je een horizontale bekleding wil zonder tussenruimte zie je hieronder het voorbeeld. 

Het advies om altijd een 5 a 6 mm tussenruimte te houden is vanwege het intrekken van vocht. Door 
capillaire werking, wil vochtigheid altijd in naadjes kruipen. Vervolgens blijven deze naadjes langer 
nat en worden een voedingsbodem voor algen en schimmels. Ook wil het water dan graag in het 
kopse einde kruipen. Dit geeft kan dan weer watervlekken geven. Heel belangrijk is het daarom om 
de kopse zijden goed waterafstotend te maken met een kopkant sealer of door afdichtende kit. 

  

 

  


