
 

        

OERPLANK BARNWOOD SELECT 

 

Oerplank Barnwood Select is een mix van authentiek oud Grenen en Vurenhout. De planken hebben maar liefst 80 

tot 100 jaar op de teller staan maar zijn hun charme en kracht nog lang niet verloren. Integendeel: de tand des tijds 

heeft het hout juist een prachtig uiterlijk gegeven. Ruwe details, vergrijzing, scheurvorming, verkleuringen en 

oneffenheden geven het hout een unieke uitstraling. 

Het hout is oorspronkelijk veelal gebruikt als gevelbekleding van schuren, chalets en gebouwen in Zuid-Oost 

Europa, voornamelijk Oostenrijk, Slovenië en Kroatië.  

Onder invloed van gebruik en weersinvloeden, met name zonlicht, heeft het hout in de loop der jaren zijn unieke 

uitstraling gekregen met kleurtinten variërend van licht zilvergrijs tot donker grijs-zwart. Delen van planken die 

buiten weersinvloeden zaten, bijvoorbeeld onder een overstek, zijn vaak mooi doorleefd licht- tot donkerbruin. 

Na demontage van een oud pand, door sloop of verbouwing, ondergaat het hout een strenge selectie en wordt het 

ontdaan van spijkers etc. In de fabriek wordt het hout verder geselecteerd, schoon geborsteld en op breedte en 

dikte geschaafd. Hierna wordt het hout minimaal een half uur verhit tot boven 56 graden tegen eventuele 

houtinsecten, schimmels en termieten. Vervolgens wordt het hout geconditioneerd om vervorming tegen te gaan. 

Oerplank Barnwood Select is leverbaar in 2 kleurselecties. 

- Barnwood MIX: Mix van bruin-, zwart-, naturel- en grijstinten. 

- Barnwood GRIJS: Mix van grijstinten. 

Afmetingen; 

Dikte: ca. 19mm (gekalibreerd) 

Breedte: Wisselend 8-30cm. (Meest 12-20cm) 

Lengte: Wisselend 200-400cm  

Op verzoek kan het Barnwood naar wens worden geprofileerd (bijv. v.v. messing en groef). 

Bewerking; 

Gedroogd (KD 16% +/- 3%) 

Geschaafd, gekantrecht, geborsteld. 

Verhit en geconditioneerd. 

 

Montage; 

Oerplank Barnwood wordt veelal toegepast als gevelbekleding buiten of wandbekleding binnen. Barnwood kan 

worden gemonteerd als standaard houten gevel- en wandbekleding.  

Op de te bekleden gevel/wand worden houten regels geplaatst van doorgaans ca. 20x50mm met een tussenruimte 

(hart-op-hart regelafstand) van ca. 50cm. Afhankelijk van de ‘vlakheid’ van het te bekleden oppervlak kunnen 

dikkere regels en/of uitvulplaatjes o.i.d. nodig zijn. Montage van het Barnwood op de achterregels kan, afhankelijk 

van de toepassing, m.b.v. schroeven of spijkers, of met een high-tack kit. Met name bij toepassing buiten is het aan 

te bevelen een naad van minimaal 4-5mm tussen de planken aan te houden zodat er expansie- en ventilatieruimte 

ontstaat. Hierbij kunnen de regels en het te bekleden oppervlak vooraf zwart worden geverfd of kan er een speciaal 

façade-doek worden gebruikt voor een beter zicht tussen de planken. 

Voor het bijkleuren van zichtbare zijkanten kan bv. Ciranova Loogbeits 2265 worden gebruikt.  

 

Onderhoud; 

Oerplank Barnwood is onbehandeld Grenen en Vuren en behoeft geen specifiek onderhoud. Het authentieke, oude 

hout is niet verduurzaamd en niet specifiek behandeld tegen houtinsecten, schimmels en termieten. Met name bij 

toepassingen buiten en met name indien onder invloed van weersinvloeden is het raadzaam het hout voor een 

optimale levensduur preventief te behandelen of te verduurzamen met speciale outdoor olie, beits, verf of 

bijvoorbeeld Madurox (beschermingsmiddel tegen houtinsecten, termieten en schimmels). Behandeling kan ook na 

montage in het onderhoud worden uitgevoerd. Voor reiniging en het verwijderen van groene aanslag gebruikt u bv. 

WoCa Exterior Cleaner. 

Oerplank Barnwood is FSC gecertificeerd: FSC Recycle 100% 
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https://www.allesvoorparket.nl/product/ciranova-loogbeits-verweerde-eik-2265/
https://www.allesvoorparket.nl/product/woca-exterior-cleaner/

