
 

        

 

Beoordeling bij afgelakte deuren  

        
1. Inleiding 

 

Om duidelijkheid te creëren voor onze klanten beschrijven wij onderstaand wat de richtlijnen zijn bij 

het beoordelen van afgelakte deuren.  

 

Bij deze visuele controle richt men zich op zichtbare gebreken in de oppervlakte van alle zichtzijden 

van de deur. Deze gebreken zijn niet direct meetbaar door middel van gebruikelijke 

meetinstrumenten. 

 

      

2. Hoe beoordeel je een gelakte deur? 

 

Het is belangrijk dat op een eenzijdige manier naar een deur gekeken wordt om deze juist te kunnen 

beoordelen. Kijkt men namelijk op een andere wijze, dan kan er ook een andere beoordeling worden 

gemaakt. Hou daarom onderstaande stappen aan: 

 

- De deur dient ingehangen te zijn, wanneer dit niet het geval is dient hij rechtop te staan. 

- Ga op een afstand staan tussen de 1 en 1.5 meter. Niet verder! 

- Het hoogtepunt voor een juiste beoordeling ligt tussen de 1.5 en 2 meter, bij voorkeur 

loodrecht op het oppervlak van het deurblad. 

- De hoek mag variabel zijn d.w.z. dat je je positie voor de deur ook schuin mag aannemen.  

- De beoordeling dient in daglicht of bij normaal gebruikte verlichting in de ruimte uitgevoerd 

te worden. Fel zonlicht of directe bestraling door kunstlicht zijn niet geschikt voor een juiste 

beoordeling. 

- Eventuele restanten van stickers of markeringen dienen voor de beoordeling verwijderd te 

worden. 

 

 

  



 

3. Welke onderdelen worden beoordeeld? 

 

Er is een verdeling gemaakt van te beoordelen aspecten: 

 

 

 

 

A = niet direct zichtbaar vlak 

B = direct zichtbaar vlak 

C = direct zichtbaar hoofdvlak 

          

     

 

 

Onderdelen: 

- Lijm:   Lijmresten mogen na verwijdering niet meer zichtbaar zijn op de vlakken B. 

De kantafwerkingen moeten schoon geprofileerd (hout) zijn of strak gefreesd 

zijn (folies). 

- Scheuren: In de vlakken B en C zijn scheurtjes niet toegestaan. Kleine scheurtjes op de 

vlakken A echter wel.  

- Houtvezels: Houtvezels moeten volledig afgedekt zijn door een gesloten verffilm. 

- Schuursporen: Op vlakken C zijn deze niet toegestaan. Op A en B zijn schuursporen die geen  

opvallende aftekening achterlaten wel toegestaan. 

- Visbekjes: Visbekjes bij verbindingen zijn toegestaan. 

- Glaslatten: Het is toegestaan glaslatten vast te nagelen en/of vast te schroeven. Echter 

moeten de nagels en schroeven niet schoon en droog worden aangebracht 

en mogen ze niet gaan roesten. 

- Opstoppen: Wanneer er kleine scheurtjes in het kopshout en de kopse kanten zitten is 

het toegestaan deze met een daarvoor geschikt middel op te stoppen. 

Aftekenen van rand- en vulhout is beperkt toegestaan. 

- Indrukkingen: Mechanische indrukkingen op vlakken B en C zijn niet toegestaan. 

- Toplaag: De toplaag moet de onderliggende dekplaat volledig overlappen. Aftekenen  

van de onderliggende laag door de toplaag heen zijn niet toegestaan op 

vlakken B en C. 

- Aftekenen: Aftekenen van rand- en vulhout is beperkt toegestaan. 

- Verfzakkers: Verfzakkers en onregelmatigheid in laagdiktes zijn niet toegestaan. 

- Kleurverschil: Opvallende verschillen (niet hout gerelateerd) in kleur zijn niet toegestaan.  

Verschillen in glansniveau zijn beperkt toegestaan.  

Aftekening van houtnerven, structuur en poriën is toegestaan.  

 

 

Wanneer geconstateerd wordt dat niet voldaan is aan deze richtlijnen,  

gelieve hierover contact op te nemen met Findoor in Wanroij. 


