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Montage- en onderhoudsvideo vindt u op www.terrafi na.de
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karakter evenals de weerbestendigheid spelen een grote rol. 

De terrasplanken zijn blootsvoets te betreden, barst- en splin-

tervrij, zelfs bij nat weer (R12). 

Geringe maatveranderingen onder invloed van vocht, hoge 

resistentie tegen schimmels en algen, bestand tegen zout 

water, alsmede de verandering van de mechanische eigen-

schappen door  zelfdovende eigenschappen bij brand, zijn de 

voordelen van deze innovatieve grondstof.  

De snelle montage gebeurd middels een klik en klemsysteem. 

De blind bevestigde montageclipsen zorgen voor een fraaie, 

smalle en egale voegnaad. De terrasplanken kunnen hierdoor 

in bijna elke hoek ten opzichte van de onderbalken gelegd 

worden. 

LIGNODUR® terrafi na terrasplanken worden als holkamer- en 

als massieve planken aangeboden. Het model Elegance is 

verkrijgbaar in een grove structuur en dit in vier verschillende 

kleuren. Het model Massiv wordt aangeboden in een glad (zes 

kleuren) of een scheepsdek design (drie kleuren). Voor nog 

grotere oppervlakken is de plank Massiv XL ontwikkeld. Deze 

brede terrasplank wordt aangeboden in zes verschillende 

kleuren in een glad en / of fi jn geribbeld design. 

Het LIGNODUR® terrafi na systeem heeft een hoge draag-

kracht: tot 300 kg bij kortstondige puntbelasting en tot 1.000 

kg/m2 bij kortstondige vlakbelasting. Bij langdurige belasting 

(> 1dag) kan zelfs bij slechts 25 % van de genoemde gewich-

ten een blijvende vormverandering optreden. In dat geval 

moeten extra ondersteuningen worden aangebracht. De 

gestelde normen, gesteld door VHI, worden ruimschoots aan-

gehouden. Op aanvraag kan een overzicht van de technische 

gegevens bezorgd worden.

2.3 Eigenschappen van het oppervlak
De structuur van het oppervlak wordt verkregen door een 

speciale borsteling tijdens de productie. Hierdoor verkrijgen 

de terrasplanken hun natuurlijke houtuitstraling.

De door het borstelen verkregen fi jne structuur kan bij kleine 

beschadigingen (vb. het zich rechtzetten van de houtvezels) 

opnieuw gedeeltelijk hersteld worden.

De structuur kan door middel van fi jn schuurpapier (zie reini-

gingsset) terug glad worden gemaakt. Om een uniform kleur-

beeld te krijgen is het daarom van belang de terrasplanken 

steeds in dezelfde richting te monteren.
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Technische informatie

1.  Algemene richtlijnen

1.1  Geldigheid
Deze technische informatie geldt voor het uit WPC gemaakte 

systeem van terrasplanken van het merk LIGNODUR® terrafi na, 

bestaande uit terrasplanken, onderbalken, start-montage- en 

eindclipsen, eindkappen, aluminium sierlijsten, WPC hoek-

profi elen alsmede diverse bevestigingshulpmiddelen. LIGNO-

DUR® terrafi na terrasplanken mogen uitsluitend met de bijbe-

horende terrafi na onderdelen gemonteerd worden.

 

1.2  Toepassingsgebied
LIGNODUR® terrafi na terrasplanken en onderbalken zijn ont-

wikkeld voor toepassingen zoals terrassen, balkons, trappen, 

daktuinen, looppaden, als zwembad- en vijveromranding of 

als steigerplank (bij aanlegsteigers moet de constructie dus-

danig zijn dat een belasting aan de onderzijde door boten of 

golfslag onbestaande is). Andere toepassingen vallen buiten 

het toepassingsgebied en kunnen leiden tot schade aan per-

sonen en/of voorwerpen. De profi elen hebben geen bouw-

kundige toelating en kunnen derhalve niet als zelfdragende 

constructie worden toegepast. Controleer daarom vooraf of 

LIGNODUR® terrafi na toegepast kan worden en in sommige 

gevallen dient men een berekening te voorzien i.v.m. de sta-

tische belasting. 

1.3 Kwaliteit / ecologie / economie
 LIGNODUR® terrafi na is in Duitsland ontwik-

 keld en wordt middels de modernste produc-

 tiemethoden vervaardigd. Een uitgebreide,

 continue controle tijdens het productieproces

 evenals uitvoerige laboratoriumtesten wor-

den uitgevoerd. Bovendien controleert een onafhankelijk keu-

ringsinstituut of aan alle kwaliteitseisen wordt voldaan.

LIGNODUR® terrafi na voldoet aan de hoogste eisen gesteld 

door de Duitse “Qualitäts-und Prüfbestimmungen für Holz-Po-

lymer-Werkstoff e” der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoff e 

e.V.

De holle terrasplanken werden als één van de eerste terras-

planken in het jaar 2008 gecertifi ceerd. Bij de uitbreiding van 

het programma in het jaar 2011 werd ook aan de massieve de-

len het kwaliteitscertifi caat toegekend. In het jaar 2013 werd 

ook aan de massieve XL delen hetzelfde kwaliteitscertifi caat 

toegediend.

LIGNODUR® terrafi na  is PEFC – gecertifi ceerd. 

Voor de productie worden uitsluitend binnen-

landse, snelgroeiende bomen uit de nabije 

bosbouw verwerkt. Importhout, in het bijzon-

der tropenhout wordt niet verwerkt waarbij 

een actieve bijdrage wordt geleverd tot de 

instandhouding van de wereldwijde bosbe-

standen.

De grondstoff en komen uit Duitsland waardoor het transport 

tot een minimum beperkt wordt. LIGNODUR® terrafi na bestaat 

slechts voor 20 % uit fossiele grondstoff en. Ook door een wel-

overwogen keuze van het extrusieproces wordt het energie-

verbruik beperkt. 

LIGNODUR® terrafi na kan tot 100% in het productieproces 

zonder kwaliteitsverlies gerecycled worden. Dit wordt door 

onafhankelijke onderzoeksinstituten bevestigd. 

Door de lange levensduur en het geringe onderhoud 

is het systeem LIGNODUR® terrafi na terrasplanken een 

economisch en  ecologisch verantwoord product.

1.4  Functionele garantie
LIGNODUR® terrafi na terrasplanken bestaan uit speciaal daar-

toe ontwikkelde Holz-Polymer-Verbundwerkstoff  hetgeen 

doorheen het verloop van vele jaren constante producteigen-

schappen vertoont. Conform de wettelijke bepalingen in het 

Duitse recht garanderen wij, vrijwillig in elk land - afzijdig van 

elke wettelijke kwijtschelding-, aan elke eindverbruiker een 

beperkte garantie op de producteigenschappen. De produ-

cent geeft aan gebruikers een functionele garantie van 10 jaar 

voor de terrafi na producten berekend vanaf de aankoopda-

tum (eerste aankoop) bij een erkende vakhandel/dealer. Vak-

kundige montage en toepassing van de terrasplanken wordt 

vereist met verwijzing naar de garantiebepalingen.

2.  Producten

2.1 Beschrijving
De grondstof LIGNODUR® bestaat uit een PVC basis welke met 

meer dan 50% gemengd is met houtmeel. Dit materiaal com-

bineert de stabiliteit van hout en de levensduur van kunststof. 

Speciale additieven en pigmentstoff en geven het materiaal 

zijn uitstekende weerbestendigheid. De toegepaste houtve-

zels in combinatie met de geborstelde oppervlaktebehande-

ling geven het product haar mechanische eigenschappen en 

natuurlijke uitstraling. LIGNODUR® terrafi na is niet alleen qua 

vorm stabieler als hout, maar ook het onderhoudsvriendelijk 

Terrasplanken
Afmetingen

Breedte

Hoogte

Gewicht

Standaardlengte

Onderbalken (hoog model)
Breedte x hoogte

Standaardlengte

Onderbalken (laag model)
Breedte x hoogte

Standaardlengte

Aluminium sierlijsten (hoog model)
Breedte x hoogte

Standaardlengte

Aluminium sierlijsten (laag model)
Breedte x hoogte

Standaardlengte

WPC-hoekprofi el
Breedte x hoogte

Standaardlengte

Variabele hoogte passend
 80 x 35 mm

 60 x 17 mm

elegance 

146 mm (+2/-0) 

+ 4 mm voeg

150 mm

25 mm (+-0,5)

2,4 kg/lm  

4000 / 5000 mm

80 x 35 mm

4000 / 6000 mm

30 x 64 mm

4000 mm

60 mm

massiv

146 mm (+2/-0) 

+ 4 mm voeg

150 mm

21 mm(-1/+0)

3,9 kg/lm  

Glad 4/4.5/5/5.5/6 m 

Scheepsdek 4/5/6 m

80 x 35 mm

4000 / 6000 mm

60 x 17 mm

4000 mm

25 x 52 mm

4000 mm 

25 x 38 mm

4000 mm

30 x 64 mm

4000 mm

56 mm

38 mm

massiv XL

196 mm (+1 / -1) 

+ 4 mm voeg

200 mm

21 mm(-1/+0)

4,4 kg/lm  

4000  / 5000 mm

80 x 35 mm

4000 / 6000 mm

60 x 17 mm

4000 mm

25 x 52 mm

4000 mm 

25 x 38 mm

4000 mm

30 x 64 mm

4000 mm

56 mm

38 mm

w
w

w
.t

er
ra

fi n
a.

de

w
w

w
.t

er
ra

fi n
a.

de

2.2  Technische gegevens
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die tijdens het productieproces kunnen ontstaan, verdwijnen 

in de loop van dit proces. De sterkste kleurverandering vindt 

plaats tijdens de eerste tot vier weken na plaatsing, doch in 

veel mindere mate dan dat dit met houtproducten het geval 

is. Na verloop van tijd door verdere blootstelling aan de bui-

tenlucht (ca. 6 maanden) wordt deze houtkleurverandering 

afgebouwd doordat het aandeel Lignin door de neerslag 

langzamerhand verdwijnt en de houtdeeltjes het natuurlijke 

proces van vergrijzing doorlopen. De kleur wordt ietsjes grij-

zer maar een volledige vergrijzing zoals bij tropisch hout vindt 

niet plaats.

Dit natuurlijk proces is door het hoge aandeel van hout in het 

Lignodur® - materiaal onvermijdbaar. Dit betekent dat alle 

kleuren nagenoeg hun oorspronkelijke kleur terugkrijgen. het 

iets lichter worden van de kleur is door de aanwezigheid van 

de houtpartikels mogelijk. Naargelang de weersomstandighe-

den tijdens de eerste maanden na montage en / of situering 

van het project, kan dit kleurveranderingsproces verschillend 

verlopen.

Een complete afdichting geeft aanleiding tot verschillende in-

vloeden op de terrasplanken. Niet alleen bestaat het gevaar 

tot grote kleurverschillen, echter, de oppervlaktestructuur van 

de planken kan aangetast worden. Om dergelijke effecten te 

vermijden, raden we aan de afgedichte oppervlakken regel-

matig te controleren en te reinigen.  

Bij grotere oppervlakken adviseren wij u planken uit verschil-

lende producties gemengd te leggen, bijvoorbeeld in half ver-

band of in wildverband. 

Bij montage tijdens een later tijdstip van bijkomende planken, 

zullen deze vanzelfsprekend een afwijkende kleur vertonen, 

kleur die zich later aanpast aan de bestaande planken. 

Vrijgekomen Lignin kan andere bouwdelen aantasten.

2.6 Thermische eigenschappen 

LIGNODUR® terrafina terrasplanken zijn, zoals andere bouwstof-

fen, afhankelijk van de kleur onderhevig aan opwarming door 

zonnestralen. Bij toepassing van de terrasplanken als blootvoets 

te betreden planken, dient men ervoor zorg te dragen dat door 

de langdurige en intensieve opwarming, evenals de geringe 

luchtcirculatie, er geen kwetsuren aan de voeten kunnen ont-

staan. De opwarming van het oppervlak heeft geen invloed op 

de mechanische eigenschappen en de belastbaarheid van de 

terrasplank. 

 

2.7 Chemische eigenschappen 

LIGNODUR® terrafina bevat geen giftige stoffen, noch zware 

metalen zoals lood en cadmium. 

LIGNODUR® terrafina rot niet. Het is uitzonderlijk bestand 

tegen vervuiling en paddenstoelengroei. Ondanks geringe 

vochtopname wordt het niet beschadigd door dauw.

LIGNODUR® terrafina bezit duurzaamheidklasse 1.

LIGNODUR® terrafina terrasplanken zijn bestand tegen chloor-

dampen en zouthoudende lucht en derhalve geschikt voor 

toepassing rondom zwembaden en aan zee.

Voor terrassen rond zwembaden etc. (chloorhoudende lucht) 

adviseren wij de eindkappen of de WPC hoekprofielen te ge-

bruiken om de randen af te sluiten. De aluminium sierlijst kan 

onder deze omstandigheden op langere termijn vlekken ver-

tonen.

3. Praktische tips
 

3.1 Onderhoud  
LIGNODUR® terrafina heeft geen jaarlijkse onderhoudsbeurt 

met olie of lak nodig zoals dat gebruikelijk is bij houten terras-

planken. 

Een normale onderhoudsbeurt (1 à 2 x per jaar) van het op-

pervlak kan gebeuren met de vlakke straal van een hoge-

drukspuit. Men dient te werken met een brede straal en een 

spuitafstand te respecteren van tenminste 20 cm en wel in de 

lengterichting van de planken. Het gebruik van een vuilfrees 

wordt afgeraden. 

Om het oppervlak duurzaam schoon te houden adviseren wij  

deze regelmatig te borstelen of  te schrobben met water en 

een allesreiniger of een zeepsop. Het gebruik, op regelmatige 

basis, van een verdunde bleekoplossing kan groenaanslag en 

zwamvorming voorkomen.. 

Desondanks kunnen er toch sterkere verontreinigingen ont-

staan, bijvoorbeeld door sterke vette of oliehoudende levens-

middelen, kleurstof houdende stoffen zoals rode wijn en mos-

terd. Vlekken hiervan moeten kort na hun ontstaan worden 

verwijderd. 

Door natuurlijke invloeden zoals regen en zonnestraling ver-

dwijnen de meeste vlekken in de loop van enige weken. Op 

terrasvlakken waarop geen regen of zonlicht komt, kunnen de 

vlekken langdurig blijven bestaan als er geen snelle vlekken-

verwijdering plaatsvindt. 

Gebruik geen agressieve reinigers of staalwol, aangezien deze 

het oppervlak mat of lichter kunnen maken. 

Hardnekkige, gangbare vuiligheden op het terras kunnen met 

behulp van de terrafina-reinigingsset bestreden worden. Lees 

aandachtig de gedetailleerde gebruiksaanwijzing.

De LIGNODUR® terrafina terrasplanken voldoen vanwege hun 

geborstelde structuur aan stroefheidklasse 12 (veilig – zeer 

veilig) en zijn derhalve toepasbaar voor open ruimten en ruim-

ten waar blootsvoets gelopen wordt (glijremmend volgens 

DIN 51130 voor werkruimten en werkplaatsen met verhoogd 

risico, klasse 12, glijremmend volgens DIN 51097 voor vochti-

ge blootsvoets begaanbare ruimtes klasse C). 

Deze stroefheidsklasse vind je ook terug bij het model Massiv 

glad en Massiv XL glad. 

Voorwaarde is wel dat er regelmatig algemeen onderhoud 

wordt gepleegd. (Zie reinigingshandleiding)

2.4 Kleur, kleurverloop
De kleur van de terrasplanken kan zich in verloop van tijd 

gering veranderen, echter zonder hun kleurkarakteristiek te 

verliezen. Door het hoge aandeel natuurlijke stoffen zijn eni-

ge schommelingen in structuur en kleur onvermijdelijk. Een 

positief effect daarvan is evenwel de levendige en natuurlijke 

uitstraling van het oppervlak. Bij toepassing van grotere op-

pervlakken is het aangeraden de verschillende terrasplanken 

met elkander te vermengen, ze eventueel in half-verzet of 

wildverband verzet te plaatsen. 

In het productieproces worden de houtvezels homogeen met 

de kunststof vermengd en door de temperatuur in het proces 

enigszins gekleurd. Door het borstelproces worden de hout-

vezels vervolgens vrijgemaakt en krijgt het product in zekere 

mate de natuurlijke uitstraling wat ook bij de verschillende 

houtproducten zo karakteristiek is.

Onder invloed van de weersomstandigheden komt uit de 

houtvezels het product Lignin vrij. Deze stof in reactie met het 

UV-aandeel van het zonlicht zorgt ervoor dat de houtvezels 

aan het oppervlak onmiddellijk na plaatsing iets lichter van 

kleur worden, dan wel iets vergelen. Onderscheid van kleuren 
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2.5 Kleurproces onder invloed van weersinvloeden · Kleurverloop terrasplanken Massiv glad en Elegance, grove structuur

                  Origineel                     4 weken                      ½ jaar                       1 jaar

 grijsbruin

 roodbruin

 zand

 steengrijs

 grafiet 
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5.2 Onderconstructie 

In het algemeen dient men aandacht te schenken aan de 

hellingsgraad aangepast aan de gekozen terrasplanken, vol-

doende ventilatieruimte en het opstuwend grondwater. (zie 

plaatsingsvoorschriften punt 5.6 hellingsgraad).

De bodem dient voldoende draagkracht te hebben en vorst-

vrij te zijn bij de montage. Onvoldoende draagkrachtige on-

dergrond kan leiden tot beschadiging van voorwerpen en 

personen.

Afhankelijk van de ondergrond, zoals op puin / grind, op af-

gedichte vlakken, stalen of houten onderconstructies, zijn er 

diverse montagemogelijkheden. 

Hiervoor zijn twee soorten onderbalken ontwikkeld (35 mm 

en 17 mm). Bij toepassing van de hoge onderbalk (80 x 35 

mm) is een onderlinge afstand tussen de ondersteunende 

constructie maximaal 600 mm. Bij toepassing van de lage on-

derbalk (60 x17 mm) is deze maximaal 150 mm. 

De montage van de terrasplanken op de onderbalken kan in 

vrijwel elke hoek geschieden. Bij plaatsing van terrasplanken 

onder een hoek van 90° is de as-afstand afhankelijk van de ge-

bruikte onderbalken en type van terrasplanken 250-550 mm 

(h.o.h).

De hierboven beschreven onderlinge afstanden zijn berekend 

op een kortstondige  puntlast van 300 kg en een kortstondige 

vlakbelasting van 1000 kg/m2.

Deze afstanden verkleinen in geval van:

 · Belasting boven genoemde waarden

 · Belasting, gedurende lange tijd (> 1 dag) zowel 

  punt- als vlakbelasting.

 · Geringer draagvermogen van de ondergond

 · Als de leghoek afwijkt van 90°

Een foutieve montage kan tot beschadiging van de construc-

tie leiden. De onderbalken hebben bouwkundig geen zelfdra-

gende functie en kunnen daarom niet vrijdragend of vrij over-

spannend gebruikt worden. Steeds nagaan of het systeem 

Lignodur®terrafina geschikt is voor de desbetreffende toepas-

sing en in sommige gevallen dient een statische berekening 

gemaakt te worden door de daarvoor bevoegde personen / 

instanties.

De buitenste draagbalken kunnen bevestigd worden door mid-

del van schroeven of andere toebehoren binnen het systeem 

terrafina (bij toepassing van plaatankers minimum met 10 kg/

lm belasten).

Binnen het programma van terrafina vindt u al deze toebeho-

ren.

De snelle en tijdbesparende “blinde” montage gebeurd door 

middel van start/eindclipsen en montageclipsen. De eerste 

terrasplank (model elegance) wordt middels een hoorbare 

klik vastgezet op de onderbalken. Model Massiv en Massiv XL 

wordt eenvoudig aangelegd tegen de startclip. Alle volgende 

planken worden met de losse, draaibare montageclipsen be-

vestigd. Door deze montageclipsen ontstaat de fraaie, smalle, 

egale voegnaad.

5.3 Beschadigde terrasplanken
Een beschadigde terrasplank kan zonder probleem worden 

vervangen, lees hiervoor de voorschriften in de montagehand-

leiding.

5.4 Afwerking van de terrasplank
Het afwerken (zijkanten) van de terrasplanken is niet altijd 

noodzakelijk, maar wordt om optische redenen bij de holka-

merplanken vaak toegepast (model Elegance). Hierdoor kan er 

minder verontreiniging en/of water in de holle terrasplanken 

terecht komen.

Voor de afwerking van het terras bij haakse (90°) zaagsnede 

zijn kunststof eindkappen, aluminium sierlijsten en / of een 

WPC-hoeklijst beschikbaar. 

Zaagsneden, te verlijmen oppervlakken en andere profielen 

kunnen met grof schuurpapier behandeld worden. Zorg er-

voor dat ze nadien stofvrij zijn.

De zuivere zijkanten, profielen en / of oppervlakken die ge-

kleefd worden op voorhand met een ontvettingsmiddel be-

handelen.

Bij het aanbrengen van de Lignodur® Hybrid montagelijm 

dient men de toegepaste onderdelen ongeveer 15 minuten 

onder druk en onbelast te laten uitharden.

Bij terrassen met massieve planken zijn geen randafwerkingen 

nodig. Hierdoor kan men probleemloos ronde of andere vrije 

vormen realiseren.

5.5     Uitzetting 

Vanwege het hoge houtaandeel in LIGNODUR® terrafina is het 

krimpen en uitzetten door temperatuursverschillen een nor-

maal natuurkundig verschijnsel. Het is noodzakelijk om vol-

doende uitzettingsruimte te laten tussen de planken en vaste 

delen: (bijv. huismuur, tuinmuur) en dit in verband met de uit-

zetting van het materiaal. De uitzettingsvoeg (Y = 3 mm x l/m) 

moet aan weerskanten minimaal 3 mm per strekkende meter 

zijn voor de terrasplanken en de onderbalken, met een mini-

mum van 20 mm bij massieve planken, bijkomend 15 mm bij 

holkamerprofielen (model Elegance).

3.2     Reiniging 

Normale verontreiniging
Normale verontreiniging van het oppervlak kan bestreden 

worden door met veel water te schrobben, eventueel aan-

gevuld met een milde allesreiniger. Bij lichtere kleuren beve-

len we op regelmatige basis een reiniging met een verdund 

bleekmiddel aan. Bij hardnekkige verontreiniging kan een ho-

gedrukspuit gebruikt worden, waarbij in lengterichting van de 

planken de spuitafstand tenminste 20 cm is. Gebruik van een 

vuilfrees wordt afgeraden. Het gebruik van een oppervlakte-

reiniger is mogelijk. Let er evenwel op dat je het te reinigen 

oppervlak op een gelijkmatige en in de lengterichting van de 

terrasplanken aanpakt. 

 

Vetvlekken
Deze kunnen behandeld worden met de Orangenreiniger uit 

de terrafina-reinigingsset. Na nat spuiten van de vetvlek en 

een korte inwerktijd (afhankelijk van de verontreiniging)de 

vlek met een tissue of vast wollen doekje drogen. De donkere 

kleuring verdwijnt na zekere tijd. Lichtere vlekken kunnen met 

de normale reinigingsmiddelen behandeld worden. Bij lan-

gere bestaande vetvlekken moet de behandeling meermaals 

herhaald worden.

 

Kleurhoudende levensmiddelen
Deze kunnen verwijderd worden met de in de handel chloor-

houdende badreinigers (vb. Sagotran). De inwerktijd kan kort 

worden gehouden, waarna het geheel met water wordt afge-

spoeld.

 

Brandvlekken of ernstige beschadigingen kunnen met grof 

schuurpapier worden weggewerkt door behandeling in de 

lengterichting van de planken. Door deze behandeling kun-

nen de planken iets lichter van kleur worden, hetgeen zich in 

de loop van de tijd weer stabiliseert. Het gebruik van staalbor-

stels is niet toegestaan aangezien daardoor de kleur zal veran-

deren. 

Waterkringen
Bij de overgang van overdekte-en niet overdekte oppervlak-

ken en bij terrasplanken met een geringe hellingsgraad kun-

nen zich waterkringen en vuilvlekken vertonen.

Neerslag, dauw en vochtigheid zorgen voor een zelfreinigend 

effect onder deze omstandigheden. Stof- en vuilresten wor-

den echter niet volledig weggespoelt en zorgen ervoor dat bij 

droging deze randen zichtbaar blijven. Plaatselijke invloeden, 

zoals bijvoorbeeld industriegebied, vegetatie, ... kunnen dit 

proces beïnvloeden.

in dit geval kan met een milde allesreiniger het oppervlak be-

handeld worden. Je kan deze behandeling verschillende ma-

len herhalen bij sterk verontreinigde oppervlakken.

De waterkringen en vuilvlekken hebben geen enkele invloed 

op de functionaliteit van de terrasplanken en geven derhalve 

geen aanleiding tot klachten.

 

4. Transport en opslag
   

De planken worden per stuk in een beschermfolie geleverd. 

De kopse kanten zijn met kartonhulzen beschermd. Tijdens 

het transport en opslag mag de folie niet beschadigd worden.

De terrasplanken en onderbalken moeten tot aan de monta-

ge vlak en droog opgeslagen worden. Bij opslag  in draagarm 

stellingen mag de overspanning maximaal 1 meter bedragen. 

Condens mag niet in de verpakking komen.

Mocht de verpakking beschadigd zijn dan is het van belang de 

folie volledig te verwijderen en te zorgen voor voldoende ven-

tilatie zodat de planken kunnen drogen. Verkeerde opslag kan 

leiden tot blijvende vervorming van de materialen. Dit geldt in 

het bijzonder voor de holle kamerprofielen.

 

5. Montage
 

Volg aandachtig de bestaande plaatsingsvoorschriften:  

a.  Plaatsingsvoorschriften terrasplanken Massiv / Massiv XL

b. Plaatsingsvoorschriften terrasplanken Elegance 

c. Montage regelbare drager

5.1     Bewerking en verwerking 

LIGNODUR® terrafina kan met normale houtbewerkingsge-

reedschappen verwerkt worden. (zagen, frezen, boren, …) 

Verzaagde delen, booropeningen, … dienen zuiver te zijn. Bij 

te verlijmen delen wordt aangeraden de delen eerst te ontvet-

ten. Voor de montage wordt LIGNODUR® Hybrid montagelijm 

geadviseerd.
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5.6 Hellingsgraad 

Bij de terrasplanken Massiv / Massiv XL in gladde uitvoering is 

de hellingsgraad 0 %. Zonder hellingsgraad wordt het zelfrei-

nigend karakter en de droogtijd van de terrasplanken door de 

neerslag en de vochtigheid gereduceerd.

Het blijft een aanbeveling de terrasplanken met een geringe 

hellingsgraad te leggen.

Bij de terrasplanken in  massieve uitvoering model  scheeps-

dek en Massiv XL, fi jne structuur wordt op grond van een 

snelle ontwatering van de voegen een hellingsgraad van 1% 

aanbevolen. 

Bij de terrasplanken model Elegance is een hellingsgraad van 

2 % noodzakelijk!

Je kan de hellingsgraad op verschillende manieren toepassen.

• Traditioneel door het volledige oppervlak schuin te 

leggen in de rainure-richting van de terrasplanken.

• Nabootsing van een hellingsgraad van een dak: het 

hoogste punt van het terras is in het midden van het 

oppervlak, waardoor het oppervlak naar beide kanten 

afhelt. Het totale hoogteverschil wordt hierdoor ge-

halveerd. Bovendien wordt op deze manier het indrin-

gen van water het best voorkomen.

• Door een afwisselende hellingsgraad te simuleren: 

indien meerdere planken achter elkaar gemonteerd 

zijn, kan het hoogste en laagste punt wisselend bij de 

kopsekant liggen.

• Bij aansluitingen aan een woonhuis/gebouw is het 

aangeraden om de hellingsgraad te voorzien weg van 

het gebouw. 

• Bij een L-terras om de hoek van een gebouw, kan door 

een diagonale aansluiting in de hoek een hellings-

graad naar beide zijden worden gerealiseerd.

Bij oppervlakken die nauw aansluiten bij gebouwen is het 

wenselijk de hellingsgraad steeds van het gebouw weg te re-

aliseren. 

Door montagefouten zou het materiaal zich kunnen vervor-

men. Ruimten tussen de onderbalken mogen niet worden op-

gevuld, Men moet een permanente wateropslag zowel in als 

onder de planken voorkomen.

Bij niet naleving van deze voorschriften kunnen de terrasplan-

ken scheuren. 

Zorg voor voldoende ventilatie van de terras-constructie.

Bij gebruik van het opvulprofi el is dit noodzakelijk. Zorg steeds 

voor een verluchtingsvoeg van min. 2 cm aan alle zijden van 

het terras. 

6. Recyclage 

LIGNODUR® terrafi na kan tot 100% gerecycled worden. Kleine-

re reststukken kunnen met het huisvuil meegegeven worden. 

Grotere hoeveelheden kunnen aangeboden worden aan het 

plaatselijk containerpark, waarbij de daar geldende regels in 

acht dienen genomen te worden.

 

Restafval van Lignodur®terrafi na wordt bestempeld als hout-

afval in categorie III en kan derhalve als biobrandstof gebruikt 

worden. (AVV200138).

Bij twijfel omtrent het restafval kan je best met de plaatselijke 

milieu-ambtenaar contact nemen. 

 

7. Geldigheid

De montagerichtlijnen en technische informatie zijn opge-

steld naargelang de huidige kennis van materialen. Zij  kun-

nen zonder aankondiging aan nieuwe technische bepalingen 

aangepast worden.

 

Aangezien de vormgeving van toepassing van terrassen vrijwel 

onbeperkte mogelijkheden biedt, kunnen hier slechts stan-

daard richtlijnen verstrekt worden. 

Voor andere specifi eke toepassingen: gebruik met regelbare 

dragers, gebruik op dakterrassen, balkons, … zijn specifi eke 

montagerichtlijnen voorhanden en kunnen samen toegepast 

worden met de algemene plaatsingsvoorschriften.

De montagehandleidingen en technische informatie zijn be-

schikbaar bij uw dealer en / of kunnen gedownload worden 

via www.terrafi na.de. Controleer uit voorzorg of u de meest 

recente versie ter beschikking heeft. In geval van twijfel, kunt 

u altijd contact op nemen met uw dealer en / of de importeur. 
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