Productinformatie
Algemene productinformatie
Mega-Schutting voorziet u graag van eerlijke en transparante productinformatie. Zodat u weet wat u
van ons en van onze producten kunt verwachten.
Omdat hout en beton natuurproducten zijn, kunnen wij maar deels invloed uitoefenen op hetgeen
wij leveren. Wij zijn immers afhankelijk van de natuur (zon/licht/regen en droogte) die een grote
invloed kunnen hebben op de door ons geleverde producten.
U kunt met behulp van onderstaande gegevens een goede keuze maken met betrekking tot het door
u gewenste product.
Maar laat u zeker door alle onderstaande opmerkingen niet tegenhouden! In Nederland staan
immers heel wat houten en betonnen schuttingen die van dezelfde natuurproducten gemaakt zijn.
Ook wij hebben inmiddels een grote tevreden klantenkring.

Hout
Algemeen
• Alle houtsoorten verkleuren onder invloed van de weersomstandigheden.
• In alle houtsoorten kunnen scheuren en barsten ontstaan, hout is een natuurproduct wat
altijd blijft werken. Als hout nat wordt, zet het uit, en krimpt weer met het opdrogen. Dit
veroorzaakt krimpscheurtjes.
Grenen hout
• Geïmpregneerd om de duurzaamheid te vergroten.
• Impregneermiddel kan een groenige kleur geven aan het hout.
• Voordeligste variant in ons assortiment.
• Goede prijs/kwaliteit verhouding.
Douglas hout
• Duurzamer dan grenen hout.
• Kunstmatig (gelijkmatig) gedroogd om scheuren en barsten zoveel mogelijk tegen te gaan.
• Scheuren en barsten kunnen ook later optreden als gevolg van het natuurlijk droogproces
wat doorgaat.
Hardhout
• Duurzaamste houtsoort in ons assortiment.
• Lastiger te verwerken (hard).
• Kan onder invloed van weersomstandigheden werken.
• Het hout bevat hars, wat in sommige gevallen uit het hout lekt.
• In de meeste gevallen regent de hars na verloop van tijd weer weg.
• Bij het verwerken is het aan te raden voor het schroeven het hout voor te boren.

Beton
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Beton wordt gemaakt in een chemisch proces.
Door het chemisch proces kunnen betonpalen en betonplaten werken.
Door het chemisch proces kan kalkbloei ontstaan (witte vlekken op het beton).
Kalkbloei regent in de meeste gevallen weer weg.
Beton is een ruw product, hierdoor kunnen schilfers en kleine stukjes van het beton zijn
afgebroken.
In de betonpalen en betonplaten kunnen krimpscheuren optreden als gevolg van het
chemisch uithardingsproces.
Beton (met name in de kleur antraciet) kan verkleuren als gevolg van de
weersomstandigheden.
Onderling kleurverschil in materialen trekt veelal na verloop van tijd weg.
Hoekpalen, eindpalen en t-palen zijn niet in alle varianten verkrijgbaar.
o In het geval dat een hoekpaal of t-paal niet verkrijgbaar is, is dat bij palen met een
sponning van 36 cm op te lossen m.b.v. een u-profiel.
o Bij een paal met een sleuf van 74 cm is dat op te lossen door 2 palen tegen elkaar te
plaatsen.
o Als een eindpaal niet verkrijgbaar is, kan daarvoor een tussenpaal gebruikt worden.
De betonpalen zijn standaard voorzien van een sleuf van 37 of 74 cm.
o Betonplaten van 26 cm hoog worden toegepast in palen met een sleuf van 37 cm.
Het hoogteverschil tussen betonplaat en sleuf valt grotendeels weg achter het
tuinscherm.
o Als wordt gekozen voor een dubbele betonplaat van 36 cm, dan wordt een paal
toegepast met een sleuf van 74 cm.
Betonpalen, betonplaten en betonnen afdekkappen zijn voorzien wapening.
De antraciet betonproducten zijn voorzien van een UV-bestendige coating. Desondanks
verkleurt het beton na verloop van tijd onder invloed van zonlicht en weersomstandigheden.
U kunt de betonproducten voorzien van een nieuwe laag coating wanneer u dat wenst. Deze
coating kunt u desgewenst bestellen bij Mega Schutting.

Passtukken
•

•

Wij leveren alleen betonplaten en schermen volgens standaardafmetingen. Schermen op een
breedte van 90 of 180 cm en betonplaten 180, 184, 224 cm. U kunt deze indien nodig zelf ter
plaatse op maat maken. De betonplaten kunt op maat maken met een slijptol met
diamantschijf. Let daarbij op dat bij het inkorten van betonplaten soms een verjonging nodig
is zodat de betonplaat in de sponning valt.
Als de montage door Mega Schutting wordt uitgevoerd worden schermen en onderplaten bij
een passtuk door de montageploeg ter plaatse op maat gemaakt. Een trellisscherm wordt
alleen in noodgevallen op maat gemaakt.

