INFO

LEGINSTRUCTIES
Wij feliciteren u met de aankoop van uw DuoWood® product. Leest u voor gebruik de volledige handleiding. Kijk ook op www.duowood.com voor de laatste versie. Bij niet
naleven van de plaatsingsinstructie vervalt iedere garantie. Het gepatenteerde en geregistreerde DuoWood® is gemaakt van bamboe, houtvezels en hoogwaardige kunststof
en doet niet onder voor andere natuurlijke materialen. Mooi, duurzaam en eenvoudig te verwerken. Splintervrij en geschikt om met blote voeten op te lopen.
Belangrijke informatie alvorens u gaat monteren
Laat DuoWood® niet in de verpakking buiten liggen. Alvorens te beginnen met plaatsen dient de verpakking (indien aanwezig) verwijderd te worden. Controleer de producten
direct na het verwijderen van de verpakking. Beschadigingen na montage vallen buiten de garantie. Laat de losse delen minimaal 48 uur acclimatiseren alvorens u begint (niet
in de volle zon, in regen of bij temperaturen onder de 5 graden). Geringe afwijkingen in maat, kleur, structuur en afwerking kunnen voorkomen en zorgen voor een natuurlijke uitstraling. Deze verschillen zijn natuurlijk en hebben geen invloed op de kwaliteit en duurzaamheid en zijn geen reden voor afkeur. Er kan kleuronderscheid zijn tussen de delen.
Hoe dient uw terras geplaatst te worden
Bij de verwerking van DuoWood® kunt u dezelfde gereedschappen gebruiken als voor de verwerking van hout. Nodig zijn; boormachine, schroevendraaier, bitje, schroeven,
waterpas, winkelhaak, fijne zaag en originele accessoires. Alle schroefverbindingen altijd voorboren ook in uw onderligger. Gebruik alleen originele DuoWood® accessoires
(vraag uw dealer). DuoWood® niet gebruiken als dragende constructie, bij extreme temperatuurverschillen (sauna’s) en in vochtige ruimtes of ruimtes zonder voldoende
ventilatie. Gebruik voor intensieve toepassingen het PRO (massief) of XWB (extra breed, semi-massief) profiel. Het terras dient geplaatst te worden op een (ver)harde egale
ondergrond (fig. 1) van beton of tegels van minimaal 30x30 cm. De afstand tussen de tegels mag maximaal 40 cm bedragen. Grind, gravel, zand, gras, hout en andere niet (ver)
harde materialen zijn niet geschikt als ondergrond. Er mag geen water onder uw terras blijven staan. Om de eventuele groei van onkruid te voorkomen adviseren wij worteldoek
te gebruiken. De afwatering van het terras in de richting van de groef (minimaal 2 %) is belangrijk, zorg ervoor dat er geen water op of onder het terras kan blijven staan. De
hoogte van de onderligger aanhouden als minimale ruimte tussen de delen en de ondergrond. Dit om een goede luchtcirculatie te waarborgen. Zorg voor voldoende ruimte
(minimaal 3 cm) rondom uw terras om eventuele uitzettingen op te vangen. Directe aansluitingen met bijvoorbeeld gras, grond, gravel, stenen, grind en andere obstakels moet
beslist voorkomen worden.
Montage instructie onderliggers
Gebruik alleen DuoWood® onderliggers 40 x 60 mm om uw delen op te bevestigen. De onderliggers op egale (ver)harde ondergrond bevestigen. Leg onderliggers nooit
rechtstreeks op of in water, grond, beton, gras of andere niet (ver)harde egale materialen. Onderliggers dienen maximaal 30 cm van elkaar te liggen. Wanneer u de terrasdelen
diagonaal gaat monteren deze afstand beperken tot maximaal 20 cm. Zorg dat er geen water in of onder de onderliggers kan blijven staan. Begin en eindig de onderconstructie
met onderliggers die maximaal 20 cm van elkaar liggen (fig. 1). Leg de onderliggers nooit met de uiteinden (kopse kanten) tegen elkaar maar overlap minimaal 4 cm (fig. 2).
Onderliggers 2,5 cm vrijhouden van obstakels. Onderliggers dienen vast bevestigd te worden aan de ondergrond (minimaal om de 60 cm) en mogen niet voor constructieve
toepassingen anders dan onder de terrasdelen gebruikt worden.
Montage instructie terrasdelen
Gebruik DuoWood® clips om uw terrasdelen te bevestigen. De buitenste delen van het terras monteren met de start/eind clip (fig. 3), altijd eerst voorboren alvorens de clips
vast te schroeven. Zorg dat de clips op een lijn zitten en dat de schroeven goed verzonken zijn. Op elke onderligger een clip monteren. Klik het eerste terrasdeel onder een
hoek in de start/eind clips. Leg de volgende delen verder met de montageclips (fig. 4). Tussen de uiteinden (kopse kanten) van elk afzonderlijk deel een afstand van minimaal
8 mm hanteren. Zorg ervoor dat er geen water in of onder de delen kan komen en kan blijven staan. De uiteinden van de standaard delen afwerken (fig. 5) met afdekkapjes
(niet geschikt voor PRO en XWB profiel). De afdekkapjes vastlijmen om loslaten te voorkomen. De randen van het terras afwerken met afdekkapjes of L-profiel voor de standaard delen en afwerkprofiel voor de XWB delen. Bij de PRO (massief) delen is een randafwerking niet noodzakelijk maar kan wel. Terrasdelen mogen maximaal 3 cm over de
onderconstructie steken maar starten en eindigen op een onderligger is het beste. Terrasdelen altijd in “wild” verband leggen d.w.z. niet alle terrasdelen laten eindigen op één
onderligger maar afwisselend. Voor vragen en advies neemt u contact op met een erkende DuoWood® dealer. Kijk op de website www.duowood.com.
Onderhoud en reiniging van de terrasdelen
De terrasdelen van DuoWood® kunnen normaal onderhouden worden met een borstel of een hogedrukreiniger (maximaal 80 bar). Indien u de hogedrukreiniger gebruikt om
uw terrasdelen schoon te maken, moet u deze op min. 30 cm afstand houden tot de terrasdelen. Bij intensief een veelvuldig reinigen zal er een kleurverschil ontstaan omdat
de originele kleur weer boven komt. Dit zal na verloop van tijd weer vervagen. Lichte krassen kunt u verwijderen met een staalborstel. Let wel op dat u geen reinigingsmiddel
gebruikt dat kunststof aantast. Bijtende producten bijvoorbeeld vogelpoep etc. direct verwijderen. Geen warme voorwerpen zoals barbecues, vuurkorven, fakkels, buitenhaarden etc. onbeschermd op uw terras plaatsen. Zware voorwerpen die van grote hoogte vallen kunnen uw terras beschadigen, dit valt niet onder de garantie.
Reclamatie
Uitsluitend en onvoorwaardelijk alleen op productiefouten van het materiaal. Op al gebruikt, bewerkt en/of verwerkt materiaal waarop productiefouten waarneembaar zijn kan
niet gereclameerd worden. Reclamatie is nooit van toepassing op oneigenlijk gebruik of foutieve toepassing van het materiaal. Kleurverschillen of defecten na verwerking van
het materialen vallen niet onder de garantie. Met het openen van de verpakking gaat u akkoord met de voorwaarden. Zet,- drukfouten voorbehouden.
Garantie
DuoWood® geeft 10 jaar garantie op de massieve (PRO) en semi-massieve brede (XWB) terrasdelen en 5 jaar op de standaard (STD) holle delen, dit heeft alleen betrekking op
de samenstelling van het materiaal en niet op beschadigingen, vervormingen (kromtrekken) of andere invloeden van buitenaf. Neem contact met ons op voor de voorwaarden.
U kunt deze voorwaarden lezen op onze website www.duowood.com. Mocht er zich onverhoopt een probleem voordoen, dan kunt u contact opnemen met uw DuoWood®
dealer. Zonder origineel aankoopbewijs en verpakking met barcode van het product waarop uw probleem betrekking heeft vervalt uw garantie. In elk DuoWood® product staat
een unieke productie code, zonder deze code vervalt de garantie. Deze code is tevens het bewijs dat uw DuoWood® product origineel is.

1

2

T: +31 (0)88 1885 100
www.elephantbydekker.com
@Elephant_Dekker
Elephantbydekker

3

4

5

