
	   	  

	   	  

Onderhoudsrichtlijnen voor Twinson 
terrasplanken in houtcomposiet

1. Reiniging met hogedRukReinigeR

 Aanbevolen : Grondig reinigen met een hogedrukreiniger; afspuiten in de richting van de groeven, onder een druk van max. 100 Bar en 
minimaal op 300 mm afstand van de plank.

 gevAAR vooR beschAdiging vAn het pRoduct : 
 - Eerst uitproberen op een niet-zichtbaar deel van het oppervlak zodat, indien nodig, de druk en spuitafstand kan aangepast worden
 - Gebruik geen vuilfrees op de hogedrukreiniger
 - Gebruik geen vloerreiniger met roterende jet

1.1 bijkomende reiniging met “saint marc” en een nylonborstel  
➝ voor vlekken zonder residu 
Aanbevolen :  20 gr onderhoudsproduct / liter water 
De vloer krachtig schrobben in de richting van de planken.

1.2 bijkomende reiniging met “saint marc” en een koperborstel  
➝ voor vlekken met residu (vb. silicone) 
Aanbevolen :  20 gr onderhoudsproduct / liter water 
De vloer krachtig schrobben in de richting van de planken.

1.3 spoelen

 Aanbevolen : Grondig spoelen met een hogedrukreiniger, afspuiten in de richting van de groeven, onder een druk van max. 100 Bar en 
op 300 mm afstand van de plank.

 gevAAR vooR beschAdiging vAn het pRoduct : 
 - Gebruik geen vuilfrees op de hogedrukreiniger
 - Gebruik geen vloerreiniger met roterende jet



innovation designecology

Building a sustainable home

Deceunincks engagement op het vlak van innovatie, ecologie en design legt ons een zeer welbepaalde 
doelstelling op: een duurzame woning bouwen. Een woning met een beter energierendement en een 
aangename uitstraling. Wereldwijd gebruikt Deceuninck geavanceerde materialen en produceert de 
fabrikant producten met een lange levensduur en hoge isolatiewaarde die weinig onderhoud vereisen 
en voor 100% gerecycleerbaard zijn. Bovendien kunnen we dankzij onze waarden een betere wereld 
bouwen voor onze partners en onze eindgebruikers.
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B-10/2015 - V1 - Deceuninck stelt deze brochure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. Desondanks is het mogelijk dat de in deze brochure opgenomen gegevens niet actueel, onvolledig en/of onjuist 
zijn. Aan de weergegeven informatie kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend. Op de opgenomen tekst, foto’s, logo’s, afbeeldingen en merken (waaronder Deceuninck, Linktrusion, 
Omniral en Twinson) rusten intellectuele eigendomsrechten. Ze zijn exclusief eigendom van Deceuninck. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming geheel of gedeeltelijk en op enigerlei wijze 
worden gereproduceerd. De verkoopvoorwaarden zijn van toepassing en zijn beschikbaar op aanvraag.

2. ResuLtAAt

vooR vooRnA
(WAteR + sAint-mARc)

nA
(WAteR)

indien niet het geWenste ResuLtAAt WeRd bekomen, dAn kAn u het ReinigingspRoces nog eens heRhALen of 
RAAdpLeeg ons technisch dossieR hoe bepAALde vLekken te behAndeLen.


