Beste klant,
Van harte gefeliciteerd met uw aankoop.
U heeft met de Woodvision composiet terrasdelen een kwalitatief hoogstaand en duurzaam product
aangeschaft.
Garantie
• U heeft 10 jaar (laatste 5 jaar afbouwend, 20 % per jaar) garantie op het compovision materiaal,
mits de montage instructies correct zijn opgevolgd.
• Op reeds gebruikt, bewerkt en/of verwerkt materiaal kan niet gereclameerd worden
• Om aanspraak te kunnen maken op de garantie dienen alle gebruikte materialen van compovision
woodvision/hillhout te zijn.
• Lichte verkleuring als gevolg van UV-straling en andere weersinvloeden is mogelijk
• De leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken die veroorzaakt zijn door onjuiste montage,
verkeerd gebruik of verkeerd onderhoud.
Gereedschap
Voor de montage van het terras heeft u minimaal volgend gereedschap nodig:
• Accuboormachine
• Handzaag of decoupeerzaag met fijne tand
• Waterpas
Tips
• Denk om uw veiligheid. Zorg voor persoonlijke bescherming als veiligheidsbril,
veiligheidsschoenen, stofmasker en gehoorbescherming.
• Om eventuele kleurverschillen op te vangen, is het aan te bevelen de planken voor montage te
mengen.
• Voor de montage adviseren wij de materialen tenminste 2 dagen te laten acclimatiseren.
• Vermijd opslag en montage in de felle zon.
• Overschrijdt nooit de in de montageinstructies aangegeven montageafstanden.
• Houd rekening met uitzetting, ventilatie en zorg voor voldoende afstand (3 cm) rondom uw terras
(tek. 2) en bij obstakels als muren,
schuttingen, bomen, etc.
• Zorg voor goede drainage/vochtafvoer van de ondergrond. Te veel vocht onder het terras kan
kromtrekken van de terrasdelen veroorzaken
• Zorg bij verdiepte terrassen voor tenminste 15 cm beluchtingsruimte onder het terras en houd
tenminste twee zijden open voor ventilatie.
• Ter voorkoming van onkruid adviseren wij u worteldoek onder de constructie te plaatsen.
• Indien u het terras niet direct gaat plaatsen, dient u ter voorkoming van kromtrekken, de
terrasdelen en onderregels horizontaal en met
voldoende ondersteuning op te slaan (max. 40 cm uit elkaar).
• composiet terrasdelen niet binnenshuis, in vluchtwegen of in brandgangen verwerken.
• composiet terrasdelen zijn bestemd voor privégebruik en niet geschikt voor constructieve of
professionele doeleinden.
• Houd uw terras schoon en zorg dat de naden tussen de terrasplanken ook schoon zijn i.v.m. goede
ventilatie.
Aanbevelingen voor reiniging van composiet vlonderdelen:
Algemeen
- Het terras kan normaal onderhouden worden door vegen, schrobben of schoonspuiten met de
tuinslang of hogedrukreiniger.
- Bij gebruik van de hogedrukreiniger moet, ter voorkoming van beschadigingen, voldoende afstand
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tussen spuitmond en de composiet terrasdelen gehouden worden.
- Bij reiniging d.m.v. schuren zal er een kleurverschil ontstaan omdat de originele kleur weer boven
komt. Dit kleurverschil zal na verloop van
tijd weer vervagen.
- Bescherming onder de barbecue kan vlekken voorkomen.
- Gebruik van een vuurkorf is vanzelfsprekend af te raden.
- Met een zachte staalborstel zijn veel vlekken te verwijderen of te verminderen.
Roestvlekken
- Gebruik water (en zeep) en schuursponsje.
- Bij hardnekkige roest kan een reinigingsmiddel op basis van citroenzuur (bijv. Sanicit) gebruikt
worden, daarna spoelen met water.
Olievlekken
- Verwijder onmiddellijk de olie en reinig met een ontvettingsmiddel, daarna reinigen met warm
water en zeep.
- Ingedrongen olie is moeilijk te verwijderen, door het oppervlak licht te schuren in de richting van
de groeven zal de vlek afnemen of mogelijk
verdwijnen.
Vetvlekken
- Verwijder onmiddellijk het vet en reinig met een ontvettingsmiddel, huishoudelijke allesreiniger of
zeep.
- Ingedrongen vet: zie ingedrongen olie.
- Naspoelen met (warm) water.
Wijn- en/of fruitvlekken
- Reinigen met huishoudelijke allesreiniger en water.
- Hardnekkige vlekken schrobben met bleekwater en warm water.
- Naspoelen met water.
Brandplekken, krassen
- Deze zijn moeilijk te verwijderen. Lichte brandvlekken en krassen kunnen verwijderd worden door
het oppervlak voorzichtig te schuren in de
richting van de groeven.
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HANDLEIDING
Tekening 1-4
• Zorg voor een goede stevige/stabiele ondergrond en voldoende afwatering.
• Elk einde van een terrasdeel dient ondersteund en bevestigd te worden. De uiteinden van de
terrasdelen bij voorkeur gelijk met de onderregel.
De terrasdelen mogen maximaal 5 cm oversteken. (tek. 3)
• Gebruik nooit onderregels of vlonderdelen met een kortere lengte dan 80 cm.
Tekening 5
• Om een stabiel terras te waarborgen, adviseren wij om de terrasdelen in (wild)verband te
monteren, met een minimum verschil van 50 cm.
• Monteer composiet terrasdelen aan de kopse zijden nooit tegen elkaar, maar zorg voor voldoende
ruimte minimaal (10mm) tussen de terrasdelen.
• Onder kopse naden dienen 2 naast elkaar liggende onderregels en dubbele clips te worden
gebruikt. Indien slechts 1 regel wordt geplaatst,
kan dit losschieten van vlonderdelen veroorzaken (tek. 5).
• onderregels in verband met werking niet fixeren, maar los op de ondergrond leggen. Indien u uw
terras toch aan de ondergrond wilt fixeren,
adviseren wij uitsluitend de buitenste onderregels aan de ondergrond te monteren.
• composiet onderregels nooit constructief toepassen.
• Indien het terras op een gladde ondergrond wordt gelegd adviseren wij tussen de ondergrond en
de onderregel een stroef materiaal aan te
brengen bv. rubberen tegeldragers.
• De begin- en eindplank(en) kunnen met start-/eindclips of in de zijgroef bevestigd worden.
• Indien schroeven op minder dan 3 cm van de rand van het terrasdeel of onderregel komen,
adviseren wij u het schroefgat voor te boren,
zodat splijten voorkomen wordt.
Tekening 6
Als laatste stap moeten de zijkanten van het terras afgewerkt worden.
• Aluminium onderprofielen met composiet hoekprofielen/overgangsprofielen.
Aluminium onderprofielen worden rechtstreeks op de onderregels geschroefd.
De onderprofielen moeten voorgeboord worden.
Let op: dit moet gebeuren voordat de terrasdelen zelf gemonteerd worden.
Nadat de terrasdelen gemonteerd zijn worden de composiet bovenprofielen in de onderprofielen
geschoven.
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