gebruiksaanwijzing voor

HET ONDERHOUD FIBERDECK
Net zoals alle producten die aan buitenlucht zijn blootgesteld, moeten de FIBERDECK-producten aan een minimaal onderhoud
worden onderworpen opdat ze hun oorspronkelijke schoonheid behouden.

DE 5 BELANGRIJKE PUNTEN DIE IN ACHT MOETEN WORDEN GENOMEN
1. Het verdient aanbeveling om een schrobber te gebruiken om de terrasplanken schoon te maken, maar een

hogedrukreiniger kan ook. In dat laatste geval moet u de druk beperken tot 1500 psi (100 bar) en de schoonmaaklans op 30 cm afstand van het oppervlak van de planken houden.

2. Maak uw terras ten minste drie à vier keer per jaar schoon om te vermijden dat plantaardige resten of minerale
stoffen op het oppervlak van de planken blijven zitten. Als plantaardige resten tussen de planken niet worden
verwijderd, kunnen zich aan het oppervlak vlekken vormen of kunnen schimmels zich ontwikkelen. Hetzelfde
geldt bij extreme ophoping van minerale stoffen: dit kan op het oppervlak van de planken witte sporen nalaten
indien ze niet regelmatig worden schoongemaakt.

3. Gebruik nooit een metalen schop om uw terras ijs- of sneeuwvrij te maken.
4. Olie, vetstoffen en voedingswaren moeten binnen een redelijke termijn worden opgeruimd om te vermijden
dat het vuil te diep in de planken binnendringt.

5. Besteed extra aandacht aan zones die uitermate aan rechtstreeks zonlicht blootgesteld worden. De oppervlaktetemperatuur van de planken kan tot 60°C oplopen. In dat geval verdient het aanbeveling om schoenen of
(teen)slippers te dragen.

AANBEVOLEN GEREEDSCHAP: schrobber, hogedrukreiniger, emmer, tuinslang, spons, doek

Verschillende factoren kunnen nadelige gevolgen hebben voor de schoonheid en het gebruik van uw terras.
Wij hebben een uitvoerige lijst opgesteld van de situaties waarmee u geconfronteerd zou kunnen worden,
en van de gepaste oplossingen daarvoor. Vooraleer u op eigen initiatief om het even welk schoonmaakproduct gebruikt, verdient het aanbeveling om dit eerst op een minder goed zichtbare zone van uw terras uit
te proberen.
Vuil en resten
Resten moeten regelmatig door middel van een tuinslang worden verwijderd. Indien in de tussenruimte tussen de planken organisch
materiaal blijft zitten, moet u een spatel of handveger gebruiken. Houd het oppervlak van uw terras altijd schoon; zo beperkt u het risico
dat op het oppervlak schimmelvorming optreedt.
Indien er mos groeit of schimmel ontstaat, moet u warm zeepwater (schoonmaakmiddel voor huishoudelijk gebruik) en een niet-metalen
borstel met zacht haar of een hogedrukreiniger gebruiken om de vlekken te verwijderen. Bij voorkeur wrijft u in de lengterichting van de
planken.

Sneeuw en ijs
Gebruik dooizout om sneeuw en ijs te doen smelten. Gebruik nooit een metalen schop, want dan zou u het oppervlak van uw terras
ernstig kunnen beschadigen. Door het smelten van ijs kan zich calciumchloride opstapelen, wat een wit spoor nalaat; dit kunt u makkelijk
met warm zeepwater en een zachte, niet-metalen borstel verwijderen.

Olie, vet, voedingsmiddelen
Alle olie- of vetvlekken en vlekken van etenswaren moeten snel worden verwijderd. Gebruik warm zeepwater (schoonmaakmiddel voor
huishoudelijk gebruik) en een zachte, niet-metalen borstel om schoon te maken. Voor vet en olie moet u misschien een ontvettingsmiddel (huishoudalcohol bijvoorbeeld) gebruiken als zeepwater en een zachte, niet-metalen borstel geen effect hebben. Als laatste redmiddel kunt u agressievere ontvettingsmiddelen (white spirit bijvoorbeeld) testen.

Schimmel en mos
Afhankelijk van de blootstelling van uw terras of omheining kan naargelang van het seizoen af en toe schimmel of mos ontstaan. Op
een terras kan al snel schimmel ontstaan wanneer organische stoffen in staat van ontbinding, zoals hout, bladeren en pollen, in contact
komen met water of een vochtige lucht. Schimmel volledig van het oppervlak verwijderen is niet mogelijk; bijgevolg kunnen we u alleen
maar aanbevelen om het regelmatig schoon te maken. Gebruik warm zeepwater en een niet-metalen borstel.

Hitte en vuur
Vuurkorven en barbecues kunnen het oppervlak van uw Fiberdeck-terrasplanken beschadigen door de rechtstreekse blootstelling aan
vuur of intense stralingswarmte. Daarom moeten gepaste voorzorgsmaatregelen worden genomen bij de conceptie, de installatie en het
gebruik van deze structuren, om schade te voorkomen. Plaats een beschermende mat tegen spatten onder uw barbecue.

Cement en mineralen
Tijdens bouwwerkzaamheden is het absoluut noodzakelijk dat u uw Fiberdeck-terras met een zeildoek beschermt tegen eventueel
opspatten van cementstof, kalk of pleisterkalk. Deze mineralen gecombineerd met water laten op het oppervlak van de planken witte
sporen na die soms moeilijk te verwijderen zijn. Om dit probleem te voorkomen kunt u best wachten tot de bouw van het huis volledig
klaar is, vooraleer u het terras of de gevelbekleding installeert.
Afhankelijk van de omgeving kan op het oppervlak van het terras ook kalkaanslag ontstaan. Regen maakt dat minerale stoffen uit de
omgeving zich beetje bij beetje op het oppervlak van de planken afzetten en zo een witachtige laag vormen, die u regelmatig moet verwijderen.

Opmerking:
In sommige omgevingen ontstaat minerale afzetting sneller en overvloediger. Wij bevelen aan om het oppervlak van
de terrasplanken in dat geval minstens één keer per maand schoon te maken.
Indien u niet regelmatig schoonmaakt, en afhankelijk van de mate van vastzetting en de hardnekkigheid van de vlekken, bevelen wij u verschillende oplossingen aan:
1. Schoonmaakmiddel voor huishoudelijk gebruik
2. Witte azijn (verdund 50%
3. Wc-ontkalker
Gebruik de aanbevolen producten in deze volgorde, afhankelijk van de mate van vastzetting van de vlekken.
Laat elk van de hogergenoemde producten gedurende 5 min. intrekken vooraleer u ze met een borstel in de lengterichting van de planken wegveegt; was en droog het schoongemaakte oppervlak.
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