Wijnvat regenton behandelen /onderhoud
Bescherming houten vaten
De wand van een houten vat bestaat uit gebogen platte stukken hout, in vaktermen, de 'duigen' en uit metalen
banden die de duigen samenhouden. Indien het eikenhouten wijnvat of kastanjehouten vat op een correcte
manier bewaard wordt, dan zal men vele jaren kunnen genieten van deze aankoop zowel bij gebruik binnen als
buiten.
Volgende aandachtspunten mag men zeker niet uit het oog verliezen:
1) laat het wijnvat / regenton nooit uitdrogen - het hout zal nog minimaal krimpen. De kans bestaat echter wel dat
het hout na een langere droge periode gaat krimpen met als gevolg dat de metalen banden kunnen loskomen.
Door het wijnvat /regenton vochtig te houden door een laagje water in het wijnvat /regenton te laten staan, kan
dit heel eenvoudig vermeden worden. Als het vat uitdrogingsverschijnselen vertoont en de metalen banden
losgekomen zijn dan zo snel mogelijk het wijnvat /regenton met water bevochtigen aan de buitenkant en er een
laagje water van 10 a 20 cm in te zetten en de metalen banden voor zover mogelijk terug op hun plek zetten. En
vastzetten dit om onherstelbare schade te voorkomen.
2) bescherm de metalen banden goed, want als een metalen band volledig doorgeroest is, moet hij vervangen
worden en als meerdere banden wegvallen dan valt het vat ongetwijfeld in duigen (m.a.w. het vat valt uit elkaar).
Om dit te vermijden zijn de vaten voorzien vanverzinkte banden die niet snel zullen roesten. Mocht u na enkele
jaren toch roest op de banden opmerken, dan kan u dit het beste met eenroestwerende verf behandelen.
3) de houten wijnvaten zijn vorstbestendig, zelfs als er een kleine hoeveelheid water in het vat blijft staan (10 to
20cm) gedurende een periode van zware vorst. OPGELET, als het wijnvat / regenton helemaal gevuld is met
water zal er bij vorst druk uitgeoefend worden op de bodem van het vat door ijsvorming in de volledige kuip en als
die druk niet de mogelijkheid heeft om te ontsnappen langs de bovenkant van het vat, dan kan het vat hoe dan
ook onherstelbaar beschadigd worden.
4) indien u het wijnvat / regenton buitenshuis gebruikt, dan zijn er een aantal verschillende behandelingen van het
hout mogelijk:
- geen behandeling : het eikenhout of kastanjehout verkleurt grijs als gevolg van de weersomstandigheden
- indien u de originele kleur wenst te behouden dan raden wij u het gebruik van een houtbeits 'lichte eikkleur'
aan ook kunt u het vat behandelen met lijnolie wat wij er ook bij kunnen leveren.
- indien de vaten door de weersomstandigheden grijs verkleurd zijn maar u heeft de voorkeur aan de
oorspronkelijke lichte eikkleur, dan kan u deze kleur opnieuw bekomen door gebruik te maken van de Cuprinol
'hardhout-ontgrijzer': de grijze en zwarte kleur wordt volledig verwijderd en het hout krijgt opnieuw zijn originele
lichte eikkleur. Behandel achteraf het vat met een houtbeschermend middel en het ziet er weer als nieuw uit.
5) indien u het wijnvat / regenton wenst te gebruiken voor water of andere vloeistoffen is het aan te raden om dit
eerst met water te vullen zodanig dat de duigen ruim voldoende tijd krijgen om dicht te zwellen. Tijdens dit
proces zal er eerst tussen de duigen water uit het wijnvat / regenton lekken maar na verloop van tijd (kan tot
enkele dagen duren) zal het hout zwellen en is het vat volledig gedicht.

