Composiet voor tuin en terras
Handleiding / Leginstructie:
Wat zijn de belangrijke voordelen van composiet:
Belangrijk zijn de vele voordelen die inherent zijn aan deze
vloerconstructie. Naast de materiaalkeuze en de verwerking willen wij de volgende punten onder uw
aandacht brengen:
• De kleurechtheid is gegarandeerd.
Na een geringe verkleuring, na ongeveer een jaar, blijft
de vloerkleur constant van “toon”.
• Er zijn vele tijdloze kleurtinten beschikbaar.
• De vloerdelen worden vervaardigd uit volledig
gerecycled materiaal.
• Het materiaal is duurzaam.
• Het splintert niet.
• De draagkracht van de vloerdelen is zeer groot.
• Het onderhoud is éénvoudig.
• Het materiaal heeft een stroef oppervlak.
Leest u de volgende algemene informatie zeer
aandachtig over een composiet terras.
Aangezien composiet een natuurproduct is kunt u lichte nuances in kleur en oppervlakte structuur
waarnemen. Juist deze elementen geven uw terras een natuurlijke uitstraling en heeft geen enkel
negatief effect op de kwaliteit. Ook de lengte van de plank kan zeer kleine verschillen geven.
Bij de Veludeck terrasplanken zal slechts een zeer geringe kleurvervaging optreden in vergelijking met
standaard (hard) houten producten. Dit komt door de UV stabilisator die in het product vermengd is.
Zorg voor een vlakke en stabiele ondergrond om verzakking en vervorming van uw terras tegen te
gaan. Bijvoorbeeld door middel hardhouten funderingspaaltjes onder de onderliggers te plaatsen.
Houdt rekening met uitzetting door voldoende afstand (3cm) rondom uw terras aan te houden met
schuttingen, bomen, muren etc. Uitzetting door vochtopname maakt dilatatie (voldoende ruimte)
noodzakelijk.
Zorg voor voldoende afwatering door uw terras onder een lichte helling te plaatsen in de lengterichting
van de Veludeck terrasplanken. Deze helling dient minimaal 0.4cm per meter te bedragen.
Gebruik anti-worteldoek om onkruid tegen te gaan, maar leg dit niet direct onder de Veludeck
terrasplanken in verband met ventilatie. U kunt het anti-worteldoek plaatsen onder de onderregels,
dus direct op de ondergrond. Gebruik granulaat- of rubbertegels wanneer u een terras monteert op
bijvoorbeeld een bitumen ondergrond (dakterras of balkon).
Voldoende ventilatie is noodzakelijk, sluit uw terras nooit volledig af aan de zijkanten. Indien de
maatvoering van uw terras de maximale planklengte overschrijdt geniet het de voorkeur om uw
terras in half-verband te monteren met een minimum verschil van 60cm om een stabiel geheel te
waarborgen.
Let op; bij half-verband dient u onder de kopse naden van de planken een dubbele rij onderbalken te
plaatsen.
Elk einde van een terrasdeel dient ondersteunt en bevestigd te worden met een bevestigingsclip.
De uiteinden van de Veludeck terrasplanken liggen met voorkeur gelijk met de onderregels. Is dit niet
mogelijk, dan mogen de Veludeck terrasplanken maximaal 5cm oversteken.

Veludeck composiet is bestemd voor voetgangersgebruik buitenshuis. Het zijn bekledingsprofielen
zonder constructurele eigenschappen. Plaatsen van het terras dient te gebeuren tussen de 10 en
20 gaden Celsius. Sterk wisselende temperaturen kunnen invloed hebben op de toleranties van het
composiet.
Voor het maken van uw terras, heeft u het volgende gereedschap nodig:
U heeft geen speciaal gereedschap nodig. Standaard timmermansgereedschap is voldoende. Denkt u
daarbij aan een waterpas, winkelhaak, schroefboormachine en afkortzaag.
Wij adviseren u de bijgeleverde inox schroeven (RVS) voor de bevestiging van de clips 3.5*30mm
.
Voor de veiligheid raden wij u aan:
Maak gebruik van een veiligheidsbril en –handschoenen ter bescherming van de ogen en handen.
Gebruik een stofmasker bij zaagwerkzaamheden.
Let erop dat er geen sieraden of loshangende kleding in aanraking komt met draaiende
gereedschappen.
Montage van de onderregels.
• Alvorens u het terras gaat monteren is het belangrijk de planken 24 uur te laten acclimatiseren.
• Verwijder het onkruid en egaliseer de ondergrond.
• Zorg voor een vlakke en stabiele ondergrond om verzakking en vervorming van uw terras tegen te
gaan. Gebruik bij voorkeur (oude) tegels of hardhouten funderingspaaltjes die de onderregels om de
50cm ondersteunen.
• Gebruik anti-worteldoek om onkruid tegen te gaan, maar leg dit niet direct onder de Veludeck
terrasplanken in verband met ventilatie. U kunt het antiworteldoek plaatsen onder de onderregels, dus
direct op de ondergrond.
• Zorg voor voldoende afwatering door uw terras onder een lichte helling te plaatsen in de
lengterichting van de Veludeck terrasplanken. Deze helling dient minimaal 0.4cm per meter te
bedragen.
• Veludeck composiet onderregels kunnen op dezelfde manier verzaagd worden als hout.
• Composiet onderregels plaatst u op onderlinge hartop- hart afstand van 35cm, hiermee zorgt u voor
een stabiele ondergrond.
• De constructiebalken moeten verticaal liggen.
• Indien de Veludeck terrasplanken diagonaal op de onderregels worden gemonteerd dient de
onderlinge afstand te worden teruggebracht naar 25cm.
• Onderregels nooit constructief toepassen.
Het grote voordeel van de toepassing van montageclips is het feit dat deze nagenoeg ontzichtbaar
gemonteerd worden en de tussenruimte tussen de terrasdelen altijd identiek is.
Dakterras:
Alle aanwijzigingen opvolgen die gelden voor tuin en terras. Wanneer u een terras wilt gaan plaatsen
op een bitumen daklaag kunt u onder de onderregels dwarsliggende rubber matten oftewel rubber
tegeldragers plaatsen. Enerzijds dienen deze matjes ter bescherming van de bitumen daklaag en
anderzijds kan het water onder de balk doorstromen naar het afvoerkanaal. De onderregels hoeven
niet aan het rubber worden te bevestigd. Het kruisverband dat door de planken wordt verkregen
maakt het geheel sterk en zwaar.

Montage terrasplanken
Houdt u rekening door voldoende afstand (3cm) rondom uw terras aan te houden met schuttingen,
bomen, muren etc.
Zorg voor voldoende afwatering door uw terras onder een lichte helling te plaatsen in de lengterichting
van de Veludeck terrasplanken. Deze helling dient minimaal 0.4cm per meter te bedragen.
Voldoende ventilatie is noodzakelijk, sluit uw terras nooit volledig af aan de zijkanten.
Indien de maximale planklengte de maat van uw terras overschrijd geniet het de voorkeur om uw
terras in half-verband te monteren met een minimum verschil van 60cm om een stabiel geheel te
waarborgen.
Bij elke kopse naad van de planken dient u onder de kopse naden van de planken een dubbele rij
onderbalken te plaatsen. Elk einde van een terrasdeel dient ondersteunt en bevestigd te worden met
een bevestigingsclip.
De uiteinden van de Veludeck terrasplanken liggen met voorkeur gelijk met de onderregels. Is dit niet
mogelijk, dan mogen de Veludeck terrasplanken maximaal 5cm oversteken.
De begin – en eindplanken kunnen eventueel d.m.v. schroeven in de zijgroef worden vastgezet. Wij
adviseren u het schroefgat in dit geval voor te boren om splijten te voorkomen.
Veludeck composiet is bestemd voor voetgangersgebruik buitenshuis. Het zijn bekledingsprofi elen
zonder constructurele eigenschappen.
Plaatsen van het terras dient te gebeuren tussen de 10 en 20 gaden Celsius. Sterk wisselende
temperaturen kunnen invloed hebben op de toleranties van het composiet.
Het bevestigen van de eerste plank is belangrijk voor een goede start. Nogmaals, neem voldoende
afstand (3cm) t.o.v. een muur, schutting etc. Het is belangrijk dat de planken tot op het uiteinde
ondersteund zijn door een onderbalk.
Let op dat er steeds een zijdelingse tussenruimte is tussen de Veludeck terrasplanken, dit gebeurd
automatisch wanneer u gebruikt maakt van de clips. De kopafstand tussen 2 planken moet minimaal
0.7cm zijn. Hierdoor kan de plank onder invloed van weersomstandigheden uitzetten en kan er een
vlotte afvloeiing van water plaatsvinden. Bevestig elke plank d.m.v. clips aan de onderbalk, voorboren
is niet nodig.
Handleiding voor dakterras
Alle aanwijzingen opvolgen die gelden voor tuin en terras Zaag de contouren van de afvoer uit en
voorzie de afvoer van een bolrooster.
Instabiele ondergrond
In het geval van een niet stabiele ondergrond of een verhoogde vlonder kunt u het terras op paaltjes
plaatsen. De lengte van de paaltjes is afhankelijk van de bodemgesteldheid. Normaliter moeten deze
vanaf 50 tot 200cm in de grond komen. Omdat de dwarsliggers langs de paaltjes worden gebout is het
belangrijk dat de paaltjes op een lijn staan. Doordat de balken niet altijd perfect recht zijn, kunt u eerst
door een touwtje te spannen de plaats / hoogte van de balk op het piket aftekenen.
De balklaag wordt op de gewenste hoogte gemonteerd met behulp van slotbouten, de balk wordt dus
tegen het piket aan gebout. Boven de balk wordt de eventuele restlengte van het piket afgezaagd.
Vergeet geen anti-worteldoek tussen de paaltjes te plaatsen, opkomend onkruid wordt op deze manier
tegen gegaan.

Randafwerking
Bestel uw randafwerking altijd inclusief 10% snijverlies. De randprofielen kunt u door en door
schroeven. De hoeken kunt u onder verstek zagen.
Monteer de randafwerking alleen langs de zichtzijden. Indien u heeft gekozen voor eindkapjes, schuif
deze in de holle ruimte van de terrasplank.
Onderhoud en garantie
Veludeck terrasplanken hebben zeer weinig onderhoud nodig. De vochtopname van het composiet is
minder dan 0.2% waardoor er weinig tot geen vlekken ontstaan. Toch is het uiteraard verstandig om
het wel zo snel mogelijk te verwijderen. Vaak is heet water en eventueel een mild schoonmaakmiddel
voldoende. Afspuiten met een hoogdruk reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk,
Spuiten in de richting van de groeven op een afstand van 30cm.
Lichte krasjes kunt u met een cockpitspray lichtjes inspuiten en inwrijven met en doek (geen wol).
Lichte brandvlekken kunnen met licht schuurpapier verwijderd worden, steeds in de richting van de
groeven schuren.
Roestvlekken: water, zeep en schuursponsje. Eventueel reinigingsmiddel op basis van citroenzuur,
daarna afspoelen met water.
Olievlekken: Verwijder de olie direct met een doek en reinig met een ontvettingsmiddel. Daarna
schoonmaken met water en zeep. Mocht de olie toch zijn ingedrongen, dan het oppervlakte licht
schuren in de richting van de groeven om zo de vlek zoveel mogelijk te verminderen.
Vetvlekken: verwijder het vet onmiddellijk met een ontvettingsmiddel, huishoudelijke zeep en water.
Ga verder net zo te werk als bij olievlekken
Wijn- of fruitvlekken: reinigen met allesreiniger en water. Eventueel schrobben met verdund leekwater,
direct naspoelen met water.
De planken zijn voorzien van een soort “baard”. Het spreekt voor zich dat dit het meest kwetsbare
gedeelte is van de plank. Houd er daarom rekening mee dat eventueel meubilair voorzien is van een
brede voet. Door een brede voet voorkomt u extreme puntbelasing op de baard van de plank.
N.B. 1: Alle reinigingsmiddelen eerst op een proefoppervlakte uitproberen om het resultaat te kunnen
beoordelen.
N.B. 2: Vloerbescherming onder de barbecue valt aan te bevelen en gebruik van vuurkorven wordt
afgeraden.
N.B. 3: Veludeck composiet is en blijft een natuurproduct en zal enigszins reageren op
omgevingsinvloeden.
Garantie:
De garantie op de Veludeck terrasplanken is 5 jaar. Dit geldt uiteraard alleen voor terrassen die
gelegd zijn conform de geldende richtlijnen.
De garantie is van toepassing op aantasting van schimmels, ongedierte en vervorming van de
Veludeck terrasplanken

