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Vervangen terrasplank

Vlekkenwijzer

Chemische resistentie

Reiniging na installatie

Normaal onderhoud



Normaal onderhoud

max. 100 bar

�

Reiniging na installatie

natuurlijk verouderingsproces. Dit proces verloopt over een aantal maanden naargelang de weersomstandigheden. 
Wanneer de composiet profielen en toebehoren worden blootgesteld aan zon en regen, ondergaan de houtvezels een 
Twinson bevat houtvezels en is daardoor onderhevig aan kleur- en karakterverschillen.

Het gebruik van deze producten valt dan ook niet onder de garantie. 
of olie. Bovendien hechten deze produkten zich niet aan het oppervlak. 
Twinson heeft zijn eigen natuurlijke bescherming en vereist geen periodieke nabehandeling met bijvoorbeeld vernis 

terug een gelijke kleur.
van vuil dat krassen kan veroorzaken. Indien er zich toch krassen vertonen dan krijgen deze door natuurlijke verwering 
Vermijd het verslepen van meubelen, barbecues of andere scherpe voorwerpen over het oppervlak. Houd het oppervlak vrij 

reinigingsmiddel aan toevoegt. Dit fenomeen zal na verloop van tijd verdwijnen.
reinigen met een zachte borstel of spons in combinatie met veel water waar u eventueel een niet-schurend 
kunnen vormen met een duidelijke, donkere rand. Wij bevelen u aan om op die plaatsen regelmatig de terrasplanken te 
vuilophoping. Deze deeltjes kunnen bij gering contact met water oplossen en samenvloeien, waardoor er zich waterkringen 
Op plaatsen waar weinig of geen water bij kan (bv. overdekte of gedeeltelijk overdekte terrassen,�) is er kans op 
Net als bij andere vloerbedekkingsmaterialen zorgt voldoende regenwater voor een natuurlijke reiniging van uw terras.
 
naspoelen met zuiver water.
groenvorming te verwijderen en te vermijden kan een bleekwateroplossing (maximum 10%) gebruikt worden. Nadien goed
De terrasplanken worden op regelmatige basis gereinigd met water en een niet-schurend reinigingsmiddel. Om 
Twinson is onderhoudsvriendelijk, maar dit betekent niet onderhoudsvrij. Het terras vraagt een minimum aan onderhoud.

Dit is een tijdelijk fenomeen dat na verloop van tijd vanzelf verdwijnt.
Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat het terras na installatie statisch geladen is.
Opmerking:

Het gebruik van een vuilfrees is niet toegestaan.
breng de waterstraal gelijkmatig en in de richting van de groeven aan. Vermijd ronddraaiende bewegingen. 
Nadien grondig afspoelen van het terras met een tuinslang of met een hogedrukreiniger (min. 30 cm, max. 100 bar), 
Het terras wordt gereinigd met water en een niet-schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.
Verwijder eerst stof en vuil met een borstel.
Na installatie van het terras moet dit grondig gereinigd worden om vorming van waterkringen te vermijden.

Wacht met het plaatsen van bloembakken en dergelijke tot na de kleurstabilisatie.
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BESTAND TEGEN
TEGEN
MINDER GOED BESTAND NIET BESTAND TEGEN

Boter

Melk

ZonnecrŁme

Ketchup

Cementreiniger

Schoensmeer

PVC-lijm

Sterke zuren

Sterke basen

White spirit

Gechloreerd water gebruikt in zwembaden

Koffie

Vruchtensap

Krijt

Isobetadine

Cement

Graffitireiniger

Vloerzeep + water

Acrylverf

Synthetische verf

Lippenstift

Aceton

Azijn

Rode wijn

Kaarsvet

Geconcentreerde ammoniak

Onkruidverdelgers

Huishoudproducten om vensters te reinigen

Chocoladedrank

Smeermiddelen op basis van oliederivaten

(vloeibaar en vast)

Synthetische thinner

gebaseerd vulsel)
Silicone (= een op silicone

smeermiddel)
Silicone-olie (= op silicone gebaseerd

Chemische resistentie

Deceuninck Cleanup (artn° P 956)

Afwasmiddelen

Geconcentreerde bleekwateroplossing

Strooizout

Cola

Alcoholstift

Stookolie

• Is niet bestand tegen: Dit type product laat vlekken achter op het materiaal die duidelijk zichtbaar blijven.
• Is minder goed bestand tegen: Dit type product laat een lichte vlek op het materiaal achter.
   verdwijnt na korte tijd als het materiaal aan de buitenlucht is blootgesteld.
• Is bestand tegen: Dit type product laat geen permanente vlekken op het materiaal achter of de vlek

Er zijn 3 categorieºn:
toepassing. 
Twinson materiaal is uitgebreid getest op een groot aantal producten waarmee het in contact komt tijdens de
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GENERIEKE NAAM SPECIALE REINIGINGSINSTRUCTIES

Boter

Melk

Cocktailsaus

en andere vetten en olie:
PLantaardige, dierlijke

Yoghurt

Olijfolie

Slaolie

Fondue-olie

Mayonaise

Frituurolie

ZonnecrŁme

Smeerolie

Motorolie

Benzine

Stookolie

...

Brandvlekken Sigaretten

Houtskool
staalborstel of staalwol. (**)
Oppervlak lichtjes opschuren met fijn schuurpapier,

Hardnekkige etensresten Ketchup

Tomatenpuree

Instant-soep

Spaghettisaus

Rode wijn

Fruit

...

Suikerhoudende softdrinks

Vruchtensap

Koffie

...

Softdrinks

... resten.
aanbevolen voor het verwijderen van hardnekkige
Het gebruik van een hogedrukreiniger (***) wordt

vervolgens met veel water afspoelen.
Goed schrobben met een bleekwateroplossing,

Warme dranken

Thee

resten.
aanbevolen voor het verwijderen van hardnekkige
Het gebruik van een hogedrukreiniger  (***) wordt

vervolgens met veel water afspoelen.
Goed schrobben met een bleekwateroplossing,

middelen
Speciale schoonmaak- Cementreiniger

Deceuninck cleanup

Graffitireiniger

indien niet direct verwijderd (*)

resten.
aanbevolen voor het verwijderen van hardnekkige
Het gebruik van een hogedrukreiniger (***) wordt

vervolgens met veel water afspoelen.
Goed schrobben met een bleekwateroplossing,

PRODUCT

vervolgens met veel water afspoelen.
Goed schrobben met een bleekwateroplossing,

staalborstel of staalwol. (**)
Oppervlak lichtjes opschuren met fijn schuurpapier,

staalborstel of staalwol. (**)
Oppervlak lichtjes opschuren met fijn schuurpapier,

Vlekkenwijzer

Voor vlekken die niet onmiddellijk verdwijnen of opgedroogd zijn raadpleeg onderstaande lijst.
mogelijk te verwijderen. Dit kan gebeuren met water met eventueel een mild reinigingsmiddel en een spons.
Vooraf dient duidelijk gesteld te worden dat het steeds raadzaam is om vlekken van gelijk welke aard steeds zo vlug 

Cola

        Het gebruik van een vuilfrees is niet toegestaan.
        Gebruik de waterstraal altijd in de richting van de groeven, vermijd draaiende bewegingen.
(***) Hogedrukreiniger (max 100 bar) indien nodig met een zacht reinigingsmiddel.

  verdwijnt binnen drie maanden waarna de kleur uniform zal zijn.
      bovenste laag te verwijderen, komt de originele kleur zoals bij de plaatsing naar boven. Dit kleine verschil 
(**) Schuur in de richting van de groeven om onnodig schade aan het oppervlak te voorkomen. Door de 

indrogen. Gewoonlijk verbleken of verkleuren ze na blootstelling aan de weersinvloeden (zon en water).
(*) Als bepaalde vlekken om de een of andere reden niet direct zijn verwijderd, kunnen ze op het oppervlak

veel water afspoelen.
Laat een aantal minuten intrekken, daarna met
Spuit O-Clean (artn° P 9545) op de vlek en wrijf indien nodig.
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        Het gebruik van een vuilfrees is niet toegestaan.
        Gebruik de waterstraal altijd in de richting van de groeven, vermijd draaiende bewegingen.
(***) Hogedrukreiniger (max 100 bar) indien nodig met een zacht reinigingsmiddel.

  verdwijnt binnen drie maanden waarna de kleur uniform zal zijn.
      bovenste laag te verwijderen, komt de originele kleur zoals bij de plaatsing naar boven. Dit kleine verschil 
(**) Schuur in de richting van de groeven om onnodig schade aan het oppervlak te voorkomen. Door de 

indrogen. Gewoonlijk verbleken of verkleuren ze na blootstelling aan de weersinvloeden (zon en water).
(*) Als bepaalde vlekken om de een of andere reden niet direct zijn verwijderd, kunnen ze op het oppervlak

GENERIEKE NAAM PRODUCT SPECIALE REINIGINGSINSTRUCTIES

MeCI

Organische oplosmiddelen Aceton

MEK

Trichloorethyleen

Isopropanol

Tetrahydrofuran

Diethylether

...

staalborstel of staalwol. (**)
Oppervlak lichtjes opschuren met fijn schuurpapier,

Zuren Zwavelzuur

Salpeterzuur
staalborstel of staalwol. (**)
Oppervlak lichtjes opschuren met fijn schuurpapier,

Basen Natronloog

Ammoniak
staalborstel en staalwol. (**)
Oppervlak lichtjes opschuren met fijn schuurpapier,

Verf Op waterbasis

Synthetisch staalborstel of staalwol. (**)
oppervlak lichtjes op met fijn schuurpapier,
Verwijder verf met een plamuurmes en schuur het

SiliconeUitgeharde materialen

Lijm

Kaarsvet
staalborstel of staalwol. (**)
het oppervlak lichtjes op met fijn schuurpapier,
dan het materiaal met een plamuurmes en schuur
Als deze behandeling geen succes heeft, verwijder
Herhaalde behandeling met O-Clean (art n° P 9545).

indien niet onmiddellijk verwijderd (*)
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TE VOLGEN STAPPEN

U kunt het verweringsproces versnellen door de nieuwe plank regelmatig te bevochtigen met water.
Dit is een tijdelijk fenomeen.
De nieuwe terrasplank zal van kleur verschillen ten opzichte van de andere terrasplanken.

In dat geval moeten uitneembare terrasmodules voorzien worden. Zie hoofdstuk 6. Specifieke toepassingen
Het bevestigingsconcept is niet toepasbaar als toegang tot nutsleidingen of dergelijke.
of gebroken terrasplank.
Het vervangen van een terrasplank moet gezien worden in het kader van het vervangen van een beschadigde 

Stap 4: Kantel de nieuwe en de naastliggende terrasplank samen in de juiste positie.
Stap 3: Plaats de nieuwe terrasplank samen met de montageclipsen.

Stap 5: Bevestig de montageclipsen.

Stap 2: Verwijder de beschadigde terrasplank
Stap 1: Schroef alle montageclipsen langs 1 zijde van de te vervangen terrasplank los.

Vervangen terrasplank

in geval van montageclip P9540
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60mm

60mm

TE VOLGEN STAPPEN

Stap 1: Verzaag de terrasplank in de langsrichting om te terrasplank te verwijderen.

              Verwijder de lip ter hoogte van de aangebrachte markeringen.
              Markeer de posities van de montageclipsen op de onderste lip van de terrasplank.
Stap 2: Positioneer de nieuwe terrasplank en verschuif deze 60mm in de lengterichting. 

              Verschuif de terrasplank tot op de juiste plaats.
Stap 3: Kantel de terrasplank in de juiste positie met de uitsparingen in de onderste lip ter hoogte van de montageclipsen.

in geval van montageclip P9528
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