Algemene productinformatie Bamboe terrasplanken

aMbooo
Highland Bambooo only

MONTAGE
1. ONDERGROND
De ondergrond dient uit een verdichte en waterdoorlatende laag te bestaan. Optimaal is een zandlaag met daarop een
grindlaag van ca 5 cm. Voorkom dat er water kan blijven staan op de ondergrond.
Anti-worteldoek uitrollen
Zorg 2% afschot in de lengterichting van de planken ( d.w.z. 2 cm hoogteverschil per meter)
2. ONDERCONSTRUCTIE OP TEGELS
Leg betontegels of grindtegels op een onderlinge afstand van max.60 cm waarop de onderliggers op minstens 3 plekken
bevestigd kunnen worden. Hierdoor krijg je een stabiele en stijve onderbouw. Zorg er ook voor dat er voldoende
ventilatie is en dat de bamboeplanken niet in contact komen met de grond.
De onderlinge afstand van de balkjes mag max. 40 cm bij een parallelle montage van de terrasplanken
Zorg ervoor dat de onderliggers versprongen gemonteerd worden om een stabiele onderconstructie te krijgen.
3.

ONDERCONSTRUCTIE OP PAALTJES
Maak een stevige onderconstructie met de hardhouten of bamboe onderliggers. Deze onderliggers mogen een
maximale onderlinge hartafstand van 40 hebben. Voor een stevige constructie koppelt u de onderliggers aan de kopse
kanten aan elkaar met een dwarsligger. Zo ontstaat er een stevig raamwerk.
Leg het raamwerk op de plaats waar het terras moet komen en sla vervolgens de hardhouten funderingspaaltjes in
de grond. deze mogen een maximale onderlinge afstand van 100 cm hebben.
Schroef vervolgens het frame van onderliggers aan de funderingspaaltjes op de juiste hoogte met het juiste
afschot. En zaag de uitstekende funderingspaaltjes af. Hierna kunt u beginnen met het monteren van de bamboe
terrasplanken.
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WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN
Houd bij de aanleg van een terras rekening met mogelijke voorschriften in uw gemeente. Bij statische belastingen van
oppervlakten, zoals balkon of professioneel gebruikt terras is het raadzaam contact op te nemen met de
verantwoordelijke in uw gemeente. Afwijken van de montagevoorschriften bij de aanleg van uw terras, dient u met uw
leverancier op te nemen om de garantieverplichtingen te waarborgen.
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ONDERHOUD
Bij de fabricage van de terrasplanken zijn deze al voor-geolied. Na de aanleg van het terras dient de oppervlakte van de
planken – vanwege optimale bescherming tegen weersinvloeden - nog een keer met de speciale aMbooo Bamboe-olie
behandeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt kan het voorkomen dat de oppervlakte onvoldoende is beschermd en
mogelijke materiaalveranderingen kunnen sterker zijn dan gewoonlijk. Volg de voorschriften voor het aanbrengen van
Bamboe-olie goed op: de hoeveelheid aan te brengen olie en goed roeren voor u begint. Een te grote hoeveelheid olie
kan averechts werken en kan tot problemen leiden bij het drogen en vlekken veroorzaken. Breng daarop de olie in
dunne lagen aan en overtollige olie meteen verwijderen.

BEVESTIGINGSMOGELIJKHEDEN EN BIJZONDERHEDEN
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KLASSIEKE BEVESTIGING, ( ZICHTBARE SCHROEVEN )
-

Houd minstens 15-20 mm afstand van de planken tot de muur ( kopkant en langszijde)

-

Houd een 5 mm uitzettingsruimte vrij aan de onderlinge kopkanten

-

2 schroeven per bevestiging aan de onderconstructie, met 2 cm onderlinge afstand van de schroeven

-

Zowel terrasplanken als onderconstructie in een keer voorboren overeenkomstig de te gebruiken lengte van de
schroeven

-

De boor dient minstens 0,5 – 1 mm kleiner zijn dan de schroefdiameter

-

Indien nodig kunnen de planken vervangen worden bij deze zichtbare bevestiging

aMbooo bevestiging, ( CLIPS )
-

de clips zorgen automatisch voor de juiste plankafstand.

-

Houd minstens 15-20 mm afstand van de planken tot de muur ( kopkant )

NATUURLIJKE KENMERKEN EN ONDERHOUD
Bamboe als duurzame grondstof is sinds eeuwen een graag gebruikt materiaal in Azië. De grote sterkte bij een laag gewicht,
uitstekende verwerkingsmogelijkheden en het typische karakter van bamboe bepalen de unieke mogelijkheden van deze
grondstof. Het natuurlijke en rustieke karakter dat zo voor bamboe kenmerkend is, bepaalt ook enige beperkingen die op de
koop toe moeten worden genomen.

Eerste onderhoud na de montage
Het is absoluut noodzakelijk dat onmiddellijk na de montage een laagje olie aangebracht wordt. Verdere details vindt u in de
verwerkings- en onderhoudsvoorschriften.
KNOPEN
Tot het natuurlijke uiterlijk van bamboe behoren de zgn. knopen. Deze knopen zijn tekenen van de groei van de bamboe binnen
een dag. Hierdoor krijgt bamboe een speciale en kenmerkende zichtbare structuur, die per groeigebied en
weersomstandigheden tijdens de groei sterk kan variëren.

WAT IS BAMBOE?
Bamboe is een grassoort en bestaat voor 77 % uit silicium, dat aan bamboe een bijzondere hardheid geeft. Het percentage
bindmiddel ligt bij ca. 10 %. Er zijn geen uittredende stoffen zoals tannine, die verkleuringen kunnen veroorzaken wanneer deze
in aanraking komen met andere materialen. Harslekken ( of dropouts) zijn niet bekend.
VERGRIJZING EN VERVUILING
In de loop van de tijd, onder invloed van het weer en de onvermijdelijke UV stralen, zal bamboe, zoals praktisch alle houtsoorten
die voor terrassen bestemd zijn, verkleuren en een zilverkleurige kleur krijgen. Om het vergrijzingsproces te vertragen raden wij
aan om het terras direkt na de montage met onze speciale “Bamboe onderhoudsolie” te behandelen. De vergrijzing kan
verschillend zijn, al naar gelang plek en toestand van het terras, en ondanks de regelmatige behandeling met de bamboe olie. In
vergelijking met de gebruikelijke houtsoorten die men gebruikt voor terrassen ( Grenen, Douglas, Bangkirai, Massaranduba,
Kapur, Ipé etc.) vergrijst bamboe veel minder sterk en vooral niet zo snel. Afhankelijk van plaats en toestand van het terras
kunnen verontreinigen aan de oppervlakte ontstaan ( bijv. schimmels) die echter geen nadelige invloed hebben op de kwaliteit
van de bamboedelen. Dit is een natuurlijk proces en kan zelfs met optimale schoonmaakmiddelen en frequentie niet volledig
worden uitgesloten. Voor het schoonmaken gelieve de Cleaner volgens voorschrift te gebruiken.
Met behulp van onze speciale Silicium-Carbid bezem, kan een nog beter resultaat bereikt worden. Aansluitend de planken
behandelen met de passende aMbooo onderhoudsolie ( kleuren coffee en Espresso). Voor een optimale bescherming raden wij
u aan uw terras 2 x per jaar met onze onderhoudsolie te behandelen. De bamboeterrasplanken nooit met
houtbeschermingsmiddelen behandelen, maar uitsluitend de producten van aMbooo of gelijkwaardige producten. Let er op dat

u de aMbooo onderhoudsolie goed schudt of roert voor het gebruik. Een te grote hoeveelheid aanbrengen kan vlekken
veroorzaken.
KLEURVERSCHILLEN
Bamboe is een behandeld natuurproduct. Daarom kunnen er lichte kleurverschillen ontstaan. Mettertijd zullen deze verschillen
kleiner worden door weersinvloeden en onderhoud met olie. Bij aanschaf van 1 profiel type zullen de verschillen minimaal zijn.
NATUURLIJKE EIGENSCHAPPEN ALS KROMTREKKEN, DROOGTESCHEUREN, RUWE PLEKKEN, SPLINTERS EN SPAANDERS
Zodra de terrasplanken aan de buitenlucht en weersinvloeden zijn blootgesteld kunnen veranderingen aan de oppervlakte
optreden. De planken zullen in de loop van de tijd wat ruwer worden en er kunnen lichte scheuren, splinters en spaanders
voorkomen. Dit zijn geen materiaalgebreken, maar tekenen dat het een natuurproduct is. Op grond van de bamboestructuur
zullen de splinters kleiner zijn in vergelijking met hout en niet altijd zichtbaar zijn. Zoals ook bij de gebruikelijke houtsoorten voor
terrassen, zijn ook onze bamboeterrasplanken niet bedoeld om er blootvoets op te lopen. Een onmiddellijke verzorging na het
leggen van het terras heeft een waterafstotende werking en beïnvloedt de levensduur van het terras in gunstige zin.
Afhankelijk van de plaats van het terras en de weersomstandigheden zullen bovengenoemde verschijnselen verschillend
zichtbaar zijn. Voor terrasplanken van bamboe – evenmin bij hardhout – bestaat geen DIN Norm. Daarom zijn de
droogtescheuren, ruwe oppervlaktes alsmede splintervorming toelaatbaar en vormen geen grond voor klachten en hebben geen
enkele negatieve invloed op de materiaaleigenschappen en houdbaarheid. Lichte verkrommingen van 2 mm per 100 mm
breedte zijn eveneens toelaatbaar. Ondanks de uitstekende technologische productiemethoden zijn genoemde eigenschappen
– zoals ook bij de gangbare houtsoorten voor terrassen – niet voor de volle 100% vermijdbaar.
TOEPASSING VAN DE GLADDE ZIJDE VAN DE AMBOOO TERRASSEN
Wanneer de gladde zijde van de terrasplank aan de bovenzijde gemonteerd wordt, dient u er mee te rekenen dat, afhankelijk
van de klimaatomstandigheden, de verandering aan de oppervlakte duidelijker zichtbaar zijn als bij de gegroefde zijde.
Vormveranderingen en kleurveranderingen aan de oppervlakte, verandering van afmeting zijn een onderdeel van een natuurlijk
proces en is uitdrukkelijk geen grond voor klacht over een materiaaldefect.
Door regelmatig onderhoud ( 1-2 x per jaar oliën en schoonmaken) kunt u de bovengenoemde verschijnselen vertragen en
tegenwerken. Bij een gladde oppervlakte zullen scheuren of scheurtjes, ruwe plekken etc.) sneller zichtbaar zijn dan bij een
gegroefd oppervlak. Bij toepassing van de planken rondom of bij een zwembad is een frequenter onderhoud nodig dan boven
omschreven. Ruwe plekken en splinters kunnen met de speciale Silicium-Carbid bezem gedeeltelijk of geheel verwijderd
worden. Mochten hierna nog desondanks nog de problemen niet zijn verholpen, dan kan de oppervlakte van het terras nog met
een schuurmachine ( wij bevelen schuurpapier korrel 80 aan). Hierna weer de oppervlakte met de aMbooo Onderhoudsolie
behandelen.

UITZETTEN EN KRIMPEN
Bamboe vertoont een typisch uitzetting- en krimpgedrag: ( dikte: ca 2 mm <<>> breedte ca 2mm<<>>lengte ca 2%). Met
inachtneming van de montagevoorschriften met betrekking tot de speling onderling van de planken en de afstand tot de muur,
vormt dit geheel geen probleem. De uitzetting en krimp vindt, overeenkomstig de structuur van bamboe, niet gelijkmatig plaats.
Hierdoor kunnen scheurtjes en spanningen in het materiaal optreden.
GEURVORMING
Door toevoeging van enkele stoffen aan de bamboe tijdens het verwerkingsproces ( synthetische harsen) bestaat de
mogelijkheid – zoals ook bij de gebruikelijk hardhoutsoorten – dat geurvorming optreedt. In de loop van de tijd zal deze in
intensiteit afnemen. Afhankelijk van de plek van het terras en de mogelijkheid van afvoer van deze geur, is de geurvorming
vrijwel niet waarneembaar. Geurvorming is een natuurlijke eigenschap en volstrekt ongevaarlijk.

