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M A D E  I N
GERMANY

De meest actuele versie van de plaatsingsvoorschriften vindt u 
onder www.terra� na.de

Verdere gedetailleerde informatie en plaatsingsvoorschriften voor 
bijzondere situaties vindt u onder www.terra� na.de

Bij technische vragen betre� ende de plaatsing van LIGNODUR 
terra� na® kan u zich wenden tot terra� na@moeller-pro� lsysteme.de

Toepassingsmogelijkheden
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MÖLLER GmbH & Co. KG · Am Kindergarten 1 · D-59872 Meschede - Eversberg 
Fon +49 / (0) 291 / 2993-0 · Fax +49 / (0) 291 / 2993-99 
info@moeller-profi lsysteme.de · www.moeller-profi lsysteme.de
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Eenvoudige, 
snelle montage

Universele 
montagemogelijkheden

Toebehoren
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Terrasplanken

LIGNODUR

Aanbevolen hellingsgraad:  Uitlijning en bevestiging van de onderconstructie volgens 
   de gewenste / aanbevolen hellingsgraad.

1

Startclip op de onderbalk vast-

schroeven en de eerste terrasplank  

er tegen schuiven.

Voor een verdere montage van de 

terrasplanken de montageclipsen 

toepassen, zonder te schroeven.

Volgende terrasplanken in elkan-

der schuiven.

2 3 4

Montage op borduren Montage op betontegels Montage op hout,

onderbalk 80 x 35 mm 

Montage op staalconstructie

Montage op afgedichte oppervlakken

Het LIGNODUR terrafi na® 

systeem heeft een hoge me-

chanische draagkracht. Deze is 

gebaseerd op een puntbelasting 

van 300 kg en een kortstondige 

vlakbelasting tot 1.000 kg/m².

De onderbalken worden op een 

afstand (h.o.h) van maximum 550 

mm geplaatst.

Universeel verbindingsstuk WPC-afsluitlijst Aluminium afsluitlijst

Toebehoren

Startclip Montageclip Regelbare drager voor 
onderbalk 80 x 35 mm

Plaatanker

Montage op hout,

onderbalk 60 x 17 mm



Montage van de onderbalken 

 Opbouwhoogte 13

 Afstand tussen de steunpunten / oversteek van de onderbalken 13

 Afstanden tussen de onderbalken / randafstanden 13

 Vrije afstand tot vaste delen zoals gebouw, tuinmuur, enz. 14

 

Montage van de buitenste onderbalken  

 Bevestiging van de buitenste onderbalken 14

 Kopse verbinding van de onderbalken 15

 Windbelasting 15 

Montage van de onderbalken bij kopse verbinding van de terrasplanken 

 Montage van max. 2 terrasplanken bij kopse verbinding  16

 Montage van 3 of meerdere terrasplanken met kopse verbinding 17

 Kopse verbinding van terrasplanken in verstek / diagonale montage 17

Montage van de terrasplanken 

 Positionering en montage van de startclip 18

 Montage van de eerste terrasplank 18

 Aanbrengen van de verdere montageclipsen 18 

 Montage van de volgende terrasplanken 19 

 Montage van de laatste terrasplank (volledige plank) 19

 Montage van de laatste terrasplank (halve plank) 19

Montage van toebehoren / afwerking 

 WPC-afsluitlijst / aluminium afsluitlijst 20

 LED-montage 20 

 De- en remontage van de terrasplanken 21 

Reiniging en onderhoud 22

Algemene richtlijnen 

 Doelgroepen / verplichtingen 6

 Reglementair gebruik 6

 Belangrijke aanwijzingen 6

 Kleurbehoud / onderhoud 6

Belangrijke veiligheidsinstructies  

 Statische controle van de ondergrond  7

 Toelaatbare puntbelasting / vlakbelasting 7

 Aanvullende voorschriften 7

Opslag  7

Verwijdering 7

Technische vragen 7

Geldigheid 7

Systeemonderdelen 8

Toestand van de ondergrond 

 Montage in tuin 10

 Montage op bestaande hout- en / of staalconstructies 10

 Montage op afgedichte oppervlakken 11

 (Balkons, dakterrassen, betonvlakken)  

 Montage op vlakke betonstructuur 11 

Algemene richtlijnen  

 Hellingsgraad 12  

 Voorkomen van vochtophoping 12

 Voldoende ventilatie onder het terrasoppervlak 12 

Inhoudsopgave
Terrasplanken LIGNODUR terrafina® massiv
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Verwijdering
LIGNODUR terrafi na® kan tot 100 % gere-
cycled worden. Kleinere reststukken kunnen 
met het huisvuil meegegeven worden. Gro-
tere hoeveelheden afval moeten aangebo-
den worden bij het containerpark van uw 
gemeente.

Bij twijfel kan u steeds de geldende regels per 
gemeente opvragen en er zo zorg voor dra-
gen dat het afval op de juiste wijze verwerkt 
wordt.

Technische vragen?
De plaatsingsvoorschriften richten zich op standaard 
situaties. Vanwege de ontelbare mogelijkheden kan 
niet elk detail worden toegelicht en beschreven. 

Bij een specifi eke montage bij bijvoorbeeld op afge-
dichte vlakken (balkons, daktuinen, ...) zijn aanvullende 
plaatsingsvoorschriften te verkrijgen die u op internet 
onder www.terrafi na.de terugvindt.
Indien er verdere vragen en / of technische raadgeving 
nodig blijkt te zijn, kan u zich wenden tot uw plaatselijke 
dealer of via email terrafi na@moeller-profi lsysteme.de 

Bijkomende richtlijnen vindt u ook terug in onze tech-
nische handleiding.

Geldigheid
De plaatsingsvoorschriften zijn opgesteld op basis van 
onze huidige kennis en kunnen zo nodig aangepast 
worden zonder aankondiging.

Raadpleeg voor de meest actuele versie 
www.terrafi na.de

Stand 10.10.2014

Plaatsingsvoorschriften 
terrasplanken LIGNODUR terrafi na® massiv

Algemene richtlijnen
Deze plaatsingsvoorschriften helpen u bij het correct en 
veilig monteren van LIGNODUR terrafi na® terrasplan-
ken.

Doelgroep van deze plaatsingsvoorschriften
Deze plaatsingsvoorschriften richten zich op medewer-
kers van tuinaannemers, schrijnwerkers, dakwerkers en/
of andere monteurs en technici.

Verplichtingen in verband met deze plaatsings-
voorschriften
Uitvoerders dienen kennis genomen te hebben van 
deze plaatsingsvoorschriften.

Eén ieder die de LIGNODUR terrafi na® terrasplanken 
monteert, wordt geacht kennis te hebben genomen 
van de inhoud hiervan. De montagehandleiding moet 
zorgvuldig bewaard worden en steeds ter beschikking 
zijn. 

Gebruikstoepassing
De LIGNODUR terrafi na® terrasplanken en onderbal-
ken zijn ontworpen en ontwikkeld voor toepassingen 
als terrasvloer in tuinen en parken, balkons, dak-
tuinen, looppaden in tuinen, als steiger en voor 
zwembad-en vijveromranding.
Andere toepassingen worden beschouwd als zijnde 
geen standaardtoepassing en zouden desgevallend ge-
vaar kunnen opleveren voor personen en voorwerpen.
De onderdelen hebben geen bouwkundige toepas-
singsgoedkeuring en kunnen niet zomaar als vrijdra-
gende of vrij-overspannende constructies gebruikt 
worden.
In deze gevallen dient een statische berekening door 
een erkende instantie gemaakt te worden. 

LIGNODUR terrafi na® terrasplanken mogen alleen 
met toebehoren van het terra� na® systeem gemon-
teerd worden.

Bij toepassing van het systeem terrafi na® dienen deze 
plaatsingsvoorschriften gevolgd te worden, in het bij-
zonder de veiligheidsvoorschriften en de plaatselijk gel-
dende bouwvoorschriften.

Belangrijke aanwijzing
LIGNODUR terrafi na® bezit een PEFC-certi� caat. 
Voor de productie wordt uitsluitend gebruik gemaakt 

van snel groeiende binnenlandse houtbestanden.
Er wordt geen gebruik gemaakt van tropenhout. 

Met normale houtbewerkingsgereedschappen kan 
men LIGNODUR terrafi na® bewerken, zoals zagen, 
frezen en boren.

De uit WPC vervaardigde planken bestaan voor een 
groot deel uit houtvezels. Deze geven het product haar 
mechanische eigenschappen evenals haar natuurlijke 
uitstraling. Door het hoge houtaandeel in het basisma-
teriaal vertoont het product een natuurlijke krimp en uit-
zetting.  Het is daarom erg belangrijk bij de plaatsing van 
LIGNODUR terrafi na terrasplanken bijzondere aandacht 
te schenken aan volgende punten:
- ondergrond (pag. 10)
- hellingsgraad (pag. 12)
- afstanden en overslag (pag. 13)
- bevestiging van de buitenste onderbalken (pag. 14)
- randafstanden (pag. 14)

Bij het niet naleven van deze bijzondere aandachtspun-
ten kan het materiaal vervormen.
Dit betekent dat er geen enkele aanspraak kan gemaakt 
worden op de geldende garantiebepalingen.

Tolerantie bij productie betreff ende maatvoering in 
lengte, breedte en dikte moeten bij montage van de 
terrasplanken opgevangen worden.

De kleur van de terrasplanken kan zich in de loop der 
tijden op een natuurlijke wijze aanpassen zonder zijn 
specifi eke kleurkarakteristiek te verliezen. Geringe nu-
ances in kleur onderstrepen deze natuurlijke uitstraling 
van het product en zijn geen grond voor klachten.
Om een zo uniform mogelijk uiterlijk van de terrasplan-
ken te bevorderen wordt vermenging van verschillende 
productiecharges afgeraden.

Onderhoud van de terrasplanken beperkt zich tot een 
regelmatige reiniging met water en / of allesreiniger.
Oppervlakken die door hun ligging een sterke groen-
aanslag krijgen, dienen ter voorkoming van verandering 
van de oppervlaktestructuur regelmatig gereinigd en 
behandeld te worden met een bleekoplossing. Olie- en 
vetvlekken dienen zo snel mogelijk na het onstaan ver-
wijderd te worden, zodat ze niet kunnen indringen in de 
houtvezels. De terrafi na reinigingsset bevat hiervoor alle 
noodzakelijke producten.

Möller GmbH & Co. KG draagt geen verantwoordelijk-
heid voor schade die veroorzaakt wordt door ondes-
kundige toepassingen, ondeskundige montage of geen 
naleving van de onderhoudsvoorschriften.

Veiligheidsvoorschriften

Onderconstructie
De ondergrond dient voldoende dragend en 
bij montage vorstvrij te zijn. Een niet voldoen-
de dragende ondergrond kan schade toe-
brengen aan personen en voorwerpen.

 
De in deze handleiding beschreven afstan-
den tussen de onderbalken zijn gebaseerd 
op een draagvermogen van 300 kg (punt-
last) en tot 1000 kg (vlakbelasting).
Bij belastingen die hierboven uitstijgen of 
bij onvoldoende draagvermogen van de 
ondergrond zijn deze afstanden te reduce-
ren. Langdurig zijn deze waarden met 25 % 
in mindering te brengen. Een niet correcte 
interpretatie kan schade veroorzaken aan de 
constructie en kan desgevallend gevaar op-
leveren voor personen en voorwerpen. Laat 
u in dit geval voor de montage begeleiden 
door  een erkend organisme voor een stati-
sche berekening.

Bijzondere voorschriften
De richtlijnen uit deze handleiding kunnen uitgebreid 
worden met de nationale / plaatselijke geldende voor-
schriften. De veiligheidsvoorschriften en normen van 
elk land dienen nagevolgd te worden.

Opslag
De terrasplanken en de onderbalken moeten tot aan 
het moment van montage verpakt, vlak en droog op-
geslagen worden.
Vochtigheid mag niet in de verpakkingen komen.

Mocht dit onverhoopt toch gebeuren dan dient de vol-
ledige verpakkingsfolie te worden verwijderd en moe-
ten de producten gedroogd en geventileerd worden. 
Verkeerde opslag kan leiden tot blijvende vervormin-
gen van het product.

Terrasplanken
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Terrasplanken

LIGNODUR

Systeemonderdelen
Terrasplanken LIGNODUR terrafi na® massiv

Terrasplank

massiv XL

Glad

Terrasplank

massiv XL

fi jn

Terrasplank

massiv

scheepsdek

Terrasplank

massiv

glad

Onderbalk

hoog

80 x 35 mm

Onderbalk

Laag

60 x 17 mm

Startclip massiv

Verpakking inclusief schroeven

Montageclip

Universeel verbindingsstuk

Verpakking inclusief schroeven

Schroevenset voor

onderbalken 

inclusief plug en bit
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Regelbare drager 35-60 mm

voor onderbalk 80 x 35 mm

Regelbare drager 70-120 mm

voor onderbalk 80 x 35 mm

Plaatanker

voor 40 mm betondal

Plaatanker

voor 50 mm betondal

Beschermingsmat

Lignodur

montagelijm

Aluminium-afsluitlijst

B x H = 25 x 52 mm

Aluminium-afsluitlijst

B x H = 25 x 38 mm 

WPC-afsluitlijst 3.5 mm

B x H = 30 x 64 mm

Opvulprofi el

Reinigingsset



Ondergrond

De ondergrond moet stabiel, draagkrachtig en bij montage vorstvrij te zijn. Als ondergrond kan dienen: steenslag (min.40 cm dikte) of 
een oude terrasonderbouw bestaand uit plaveistenen, beton, dakbedekking met bitumen of EPDM-folie, hout-of staalconstructie. De 
plaatselijk geldende bouwvoorschriften dienen gerespecteerd te worden.

 De ondergrond dient zo geconstrueerd te worden dat bij indringende vochtigheid (vb. water), deze 
 dadelijk kan gedraineerd worden.
 Bijzondere aandacht bij afgedichte oppervlakken: vermijd verzakkingen en/of materialen die de drainage 
 kunnen verhinderen. Een ononderbroken beschermingsmat mag niet toegepast worden! Dit geldt in 
 het bijzonder voor de terrasplanken Massiv glad en Massiv XL glad die hoofdzakelijk afgewaterd worden 
 door de voegen. 

 De ondergrond dient zo geconstrueerd te worden dat bij indringende vochtigheid (vb. water), deze 
 dadelijk kan gedraineerd worden.
 Bijzondere aandacht bij afgedichte oppervlakken: vermijd verzakkingen en/of materialen die de drainage 

Terrasplanken

LIGNODUR

1.1 1.2 1.3

Montage met regelbare drager (*1)

1. Montage in tuin

Montage op borduursteen Montage op betondal / liggende borduursteen 
(min. 40 x 40 x 4 mm) (*2)
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4.1 4.2

Hellin
gsgraad

4. Montage op vlakke betonstructuur

Gebruik van de lage onderbalk 60 x 17 mm 
met correcte onderlaag.
(vb. beschermingsmat min. 8 mm).
Buitenste onderbalken schroeven (zie 12.2) (*2)

Gebruik van de hoge onderbalk 80 x 35 mm met regelbare dragers. Afwatering verzekerd. Regel-
bare dragers schroeven (4.2) of met plaatankers en betondallen (min. 40 x 40 x 4 mm) te belasten.

> 100 mm hoogte (*1)

3.2

3. Montage op afgedichte vlakken

3.1

Montage op betondal
(min. 40 x 40 x 4 mm)

Montage met plaatankers en borduren (250 x 50 x 1000 mm) of betondallen 
(min. 40 x 40 x 4 mm) 
* of 4.3

Opgepast voor beschadiging van dakdichtingen!
Beschermingsmatten onder de steunpunten te gebruiken. 
Om wateroverlast te vermijden geen ononderbroken beschermingsmatten toe te passen.

4.3

< 
50

 m
m

2.1 2.2 2.3

Montage op hout - haaks (*2)

2. Montage op bestaande houten en/of stalen onderbouw

Montage op staal met glijblokken
33 x 29 x 6 mm

Montage op hout - lengterichting (*2)

(*1) Zie ook afzonderlijke plaatsingsvoorschriften www.terrafi na.de
(*2) Montageset voor bevestiging onderbalken

(*2) Montageset voor bevestiging onderbalken



Montage 
van de onderbalken

8.28.1

8. De onderbalken zijn verkrijgbaar in twee verschillende hoogtes

hoge onderbalk 80 x 35 mm lage onderbalk 60 x 17 mm

9.29.1

9. Afstand tussen ondersteuningspunten, overslag van de onderbalken                      

Toegelaten overslag van de onderbalk max. 100 mm
Afstand ondersteuningspunt ≤ 600 mm
Afstand bevestigingspunt ≤ 600 mm
Bij grotere ondersteunings- en bevestigingspunten is een staalversterking 
noodzakelijk. (*4)

Toegelaten overslag van de onderbalk max. 50 mm
Afstand ondersteuningspunt ≤ 150 mm
Afstand bevestigingspunt ≤ 300 mm

≤ 600 mm

≤ 100 mm
≤ 50 mm

≤ 150 mm

Algemene richtlijnen

6

6. Wateroverlast

Wateroverlast onder de vloerdelen moet vermeden worden.

7

7. Mogelijkheid tot ventilatie

De tussenruimte tussen de onderbalken niet opvullen!

10.1

Montage onder hoek van 90°
Tenminste 3 onderbalken bevestigen bij terrasplanken 
vanaf een lengte van 0.40 m.

10. Onderlinge afstand tussen de onderbalken en randafstand bij verschillende legpatronen

10.2

Montage onder hoek van 30-150°
Tenminste 3 onderbalken bevestigen bij terrasplanken
vanaf een lengte van 0.40 m. 

1312 w
w

w
.t

er
ra

fi n
a.

de

w
w

w
.t

er
ra

fi n
a.

de

Terrasplanken
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(*4) Verdere bijzonderheden op aanvraag

1 %

5.1

0 %

5.2

De terrasplanken massiv glad en massiv XL glad mogen zonder 
hellingsgraad gelegd worden.

 Hierdoor kan de droogtijd van de terrasplanken 
 enigszins verlengd worden.

Ter verbetering van de droogtijd en zelfreiniging dient een hellingsgraad 
van 1% gerespecteerd te worden voor de terrasplanken Massiv scheeps-
dek en Massiv XL fi jn. 

Hellingsgraad 
respecteren!

5. Hellingsgraad

≤ 50
mm

(zie afbeelding 4.1 en 4.2)

≤ 550 mm onderbalk 80 x 35 mm
≤ 500 mm onderbalk 60 x 17 mm

≤ 50
mm

(zie afbeelding 4.1 en 4.2)

≤ 550 mm onderbalk 80 x 35 mm

≤ 500 mm onderbalk 60 x 17 mm

 Hierdoor kan de droogtijd van de terrasplanken 
 enigszins verlengd worden.



12.3

12. Bevestiging van de buitenste onderbalken

Variante 3:  Toepassing van regelbare dragers en plaatankers met 
betondallen (min. 40 x 40 x 4 mm)

13. Onderbalken kops verbinden

13.2 13.213.1

10 mm

Onderbalken kunnen kops verbonden worden door plaatankers en / of in het midden van een betondal.
Naast elkaar liggende kops verbonden onderbalken in los verband plaatsen.

10 mm

11.1

Y

11.2

Afstand van de onderbalken
De afstand tot vaste bouwdelen en/of andere fi xatiepunten dient 
omwille van de uitzetting onder invloed van temperatuur, vochtigheid + 
toepassing ventilatie steeds 3 mm per profi elengte te bedragen met een 
minimum van 20 mm.

11. Afstand tot vaste bouwdelen, tuinmuren, enz.

Afstand terrasplanken

Y = 3 mm x lm.
min. 20 mm

Y = 3 mm x lm.
min. 20 mm

Montage 
van de onderbalken
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LIGNODUR

De buitenste onderbalken dienen steeds verankerd 

te worden. Dit kan door gebruik van schroeven of door 

toepassing van regelbare dragers en plaatankers.

 
(*3) Maak gebruik van onze schroevenset.

Bevestiging van de buitenste onderbalken

14.214.1

14. Windbelasting 
Bij plaatsing op dakterrassen moet windbelasting opgevangen kunnen worden.

Onder normale windomstandigheden is een plaatsing van plaatankers met 
betondallen aan de zijkanten van het terras voldoende.

Bij hogere windbelasting kan een volledige bevestiging d.m.v. plaatsing 
van plaatankers en betondallen noodzakelijk zijn.

12.1

Bolkopschroeven te 
gebruiken ! (*3)

Variante 1: Rechtstreeks schroeven op beton, 
borduren, betondallen, hout en/of staalconstructie.
Maximale lengte van de onderbalk is 3.00 m,
dan een kopse verbinding van 10 mm 
(zie 13)

12.2

Variante 2: Toepassing van plaatankers en borduren (250 x 50 x 1000 
mm) of betondallen (min. 40 x 40 x 4 mm) 
(zie 3.1)

12.4

Variante 4: Regelbare dragers schroeven



50 mm

≤ = 50 mm

(*2) Voorbehandeling van de materialen conform de voorschriften van de montagelijm.

Gebruik van het universeel verbindingsstuk.
Bevestiging van de onderbalken noodzakelijk.
Terrasplanken op de onderbalk verlijmen. (*2)

17. Kopse verbinding van terrasplanken in verstek / diagonale uitvoering

17.115.3 15.4

Beide delen d.m.v. de positioneringstappen aanleggen en bevestigen. De niet gebruikte tappen afbreken. Plank voorboren.  
Zie bijgevoegde handleiding in de verpakking.

16.1 16.2

16. Montage van drie of meerdere terrasplanken met kopse verbinding

Montage in lijn. Montage met voegen. 
Bevestiging onderbalken noodzakelijk.

Montage in los verband. Montage met voegen. 
Geen bevestiging van de onderbalken noodzakelijk.

10 mm

Montage van de onderbalken  
bij kops verbonden terrasplanken

15.1 15.2

15. Montage van max. twee terrasplanken met kopse verbinding

Montage in lijn
Gebruik van het universeel verbindingsstuk.
Bevestiging van de onderbalken noodzakelijk.
Terrasplanken op de onderbalk verlijmen. (*2)

Montage in los verband
Gebruik van het universeel verbindingsstuk.
Geen bevestiging van de onderbalken noodzakelijk.
Terrasplanken op de onderbalk verlijmen. (*2)

50 mm
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10 mm

15.5

Eén zijde bevestigen. De andere zijde aanschuiven en de delen in 
elkander laten schuiven.

massiv massivXL

≤ = 50 mm
≤ = 50 mm
≤ = 50 mm

50 mm50 mm

(*2) Voorbehandeling van de materialen conform de voorschriften van de montagelijm.



23.223.1

23. Montage van de laatste terrasplank (volledige plank)

22. Montage van het opvulprofiel

Bij de bevestiging van de buitenste terrasplank wordt de laatste montageclip vastgeschroefd en de terrasplank wordt met LIGNODUR® montagelijm 
verlijmd. (*2)

24.224.1

(*2) Voorbehandeling van de materialen conform de voorschriften van de montagelijm.

Wanneer door de maatvoering blijkt dat er niet kan afgewerkt worden 
met een volledige plank, dient men de laatste terrasplank op maat aan 
te zagen. 
Het aanzagen kan leiden tot spanningen in de terrasplank. Draag zorg 
voor een voldoende fixatie van de plank.

Bij de bevestiging van de halve terrasplank wordt de laatste montageclip 
vastgeschroefd en de terrasplank wordt met LIGNODUR® montagelijm 
verlijmd. (*2)

24. Montage van de laatste terrasplank (halve plank)

De volgende terrasplank in dezelfde richting over een hoek van 15° aanzetten aan de montageclip en onder de kop 
van de montagclip tot aan de aanslag schuiven.

Enkel en alleen bij een minimum-hoogte van minstens 10 cm, ondersteunde en volledig geventileerde onderconstructie kan het opvulprofiel voor 
het sluiten van de voegen toegepast worden. Voor de ventilatie is het noodzakelijk dat aan alle zijden van het terras minimum 2 cm speling wordt 
voorzien. 

21. Montage van de volgende terrasplanken

Montage van de terrasplanken

19. Montage eerste terrasplank

20.1 20.2 20.3

De montageclipsen in de onderbalken bevestigen, draaien en over de onderste zijde van de terrasplank schuiven.

20. Aanbrengen van de volgende montageclipsen

18.218.1

Met behulp van een richtlat, richtsnoer of terrasplank de andere startclips 
op de onderbalken aanbrengen en met behulp van de schroeven beves-
tigen.

18. Positionering en montage van de startclip op de onderbalken

Aan de beide buitenste onderbalken de startclip aanbrengen en met de 
bijbehorende schroeven 4 x 35 mm voor de hoge onderbalk 80 x35 
mm en 4 x 20 mm voor de lage onderbalk 60 x 17 mm vastschroeven.
Onderbalken voorboren. 
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19.1

De eerste terrasplank wordt onder de startclip geschoven. 
De eerste montageclips wordt bevestigd.

21.2



27. De- en remontage van massieve terrasplanken

Montage van toebehoren / 
afwerking

25.1 25.2

25. WPC-afsluitlijst / Aluminium-afsluitlijst

Verlijmen van de WPC-afsluitlijst of aluminium-afsluitlijst aan de rand van de terrasplank met behulp van LIGNODUR® montagelijm. (*2)
Tot aan de uitharding van de lijm (ca. 15 min) de afsluitlijst belasten, aandrukken of met kleefband fi xeren.

Voor montage met LED-verlichting is een minimumafstand van 45 mm 
tussen terrasplanken en ondergrond noodzakelijk (onderbalk 80 x 35 
mm). Aansluitingsdraad tot transfo 1.20 m. De afstand tussen transfo en 
laatste LED-lampje mag max. 50 m bedragen.

26.1
Transfo

12 W / max. 40 LED´s

max. 3,50 m

max. 10 m

max. 1,50 mmax. 1,50 m

26. LED - montage
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Voor montage met LED-verlichting is een minimumafstand van 45 mm 
tussen terrasplanken en ondergrond noodzakelijk (onderbalk 80 x 35 
mm). Uitboring te voorzien in de nabijheid van een onderbalk en in het 
midden van de terrasplank. Verlichting met LIGNODUR® montagelijm 
verlijmen.

26.2

40 mm

Ø 45 mm

0,5 mm

Ø 40 mm

25.3 27.1 27.2 27.3

Voor het losmaken van de terrasplanken met 
een steekmes (min. 32 mm), de planken uit 
elkander drukken.

Terrasplank eruit halen. De nieuwe terrasplank onder de montageclip 
schuiven en met het steekmes uitspreiden 
totdat de plank vastligt.
Door de overige planken wat aan te schuiven 
terug een gelijkmatig voegbeeld creëren.

massiv glad massiv scheepsdek massiv XL fi jn

(*2) Voorbehandeling van de materialen conform de voorschriften van de montagelijm.



Reiniging en onderhoud

30

Verwijderen van brandvlekken kan gebeuren dmv. schuurpapier (korrel 
80) in de lengterichting van de planken (zie inhoud reinigingsset).

29. Verwijderen van brandvlekken

Verwijderen van oliën en vetten met speciale reinigingsmiddelen (zie in-
houd reinigingsset).

30. Verwijderen van oliën en vetten

28.3

Als alternatief kan je de terrasplanken met een milde allesreiniger en 
water reinigen (schrobben).

28.1 28.2

Na montage is een reiniging van de terrasplanken aan te bevelen. 
De vloer zal 1 à 2 x per jaar gereinigd worden. Hiervan kan gebruik 
gemaakt worden van de vlakke straal van een hogedrukreiniger. Behoud 
minstens een afstand van 20 cm tot de vloer en werk vervolgens in de 
lengterichting van de terrasplanken. 
Groenaanslag te verwijderen.

Gebruik van een zogenaamde vuilfrees is verboden.

28. Reiniging en onderhoud

31

31. Reinigingsset

Wij raden onze reinigingsset aan.

Gelieve onze onderhoudsvoorschriften
te volgen. 

29
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Montage- en onderhoudsvideo terug te vinden op www.terrafi na.de

Waardebehoud!
Reinig 1 à 2 x 
per jaar uw 
terrasvloer

28.4

Het gebruik van een oppervlaktereiniger is toegestaan. Draag er zorg 
voor dat dit gelijkmatig en in de lengterichting van de terrasplanken 
wordt toegepast.


