
Aandachtspunten bij gebruik en onderhoud NMH Yurt/Ger

(1) Een yurt is gemaakt om nomadisch in te wonen, elk ander gebruik zorgt voor extra uitdagingen qua onderhoud

(2) Belangrijkste punt: stoken, stoken en stoken; een yurt blijft het beste als de kachel dagelijks wordt

gestookt, om de dag kan ook nog, minder kan aanleiding geven tot teveel vocht en schimmel in de yurt

(3) Ook in de zomer (juist dan!) is de luchtvochtigheid in West-Europa hoog, dus ook dan stoken; 

als de mussen van het dak vallen (warmer dan 30 graden), probeer dan toch om de dag te stoken, 

bijvoorbeeld 's morgens zodat het niet bloedheet is als je 's avonds naar bed gaat3..

(4) Hoe droger het hout dat je stookt hoe beter: meer rendement, minder roet en rook

(5) Stook de kachel niet te heet, is niet nodig en jammer van al het zaag- en hakwerk;

een kachelpijpthermometer kan je daarbij helpen

(6) Tweede belangrijkste punt: de jaarlijkse onderhoudsbeurt, de APK voor de yurt

een yurt is een nomadentent die (daarom) jaarlijks minimaal 1 keer wil worden afgebroken voor

een onderhoudsbeurt; op die manier heb je het langste plezier van je aanschaf

Checklist voor de yurt-APK:

# de 3 banden aan de buitenkant (buss) en de banden van de urgh evt. wassen in een sloop in de wasmachine

# buitendoek kan gewassen worden, in een bad of een grote wasmaschine; na het wassen evt. gaatjes repareren

# canvas goed laten drogen (voor zover het nat is), evt. wat schoonmaken met een harde borstel; schoonmaken met

een hogedrukspuit kan ook, meestal is dan de zachtste stand voldoende, daarna goed laten drogen

# na een aantal jaren gaat wordt het canvas langzaam maar zeker minder waterdicht; dan goed schoonmaken met een

hogedrukspuit en opnieuw impregneren

# vilt uithangen om te laten luchten, evt. gaatjes of gaten repareren

# binnendoek kan gewassen worden, in een bad of een grote wasmaschine; na het wassen evt. gaatjes repareren

# dakstokken evt. schoonmaken en evt. een nieuwe laag lijnolie/beits/verf erop (hebben weinig te lijden)

(bijna) kapotte dakstokken repareren

# wiel en raampjes schoonmaken en evt. een nieuwe laag beits/lijnolie/verf erop; 'slabbetje' evt. opnieuw kitten; 

let op: het plastic van de raampjes (=lexan) krast snel dus niet hard wrijven met schoonmaken

# evt. naden in hout van wiel opvullen met kit of ander houtvulmiddel

# bagans (staanders onder wiel) schoonmaken, heeft weinig te lijden dus hoeft niet zo vaak een nieuwe laag

beits/lijnolie/verf als het wiel en de deur

# muren geldt hetzelfde voor als de dakstokken; (bijna) kapotte muurlatten en knoopjes repareren; wel goed de 

voetjes van de muren controleren, als deze altijd op de aarde staan (niet op hout of stenen) dan zeker elke keer

voorzien van een nieuwe laag watervaste verf om rotten zoveel mogelijk te voorkomen

# deur schoonmaken en evt. een nieuwe laag beits/lijnolie/verf erop; evt. naden in het hout opvullen met kit of ander

houtvulmiddel; randen van de panelen én ook de raampjes opnieuw kitten

# vloer goede schoonmaakbeurt geven


