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Product  Fiberon® Horizon®-terrasplanken met PermaTech® Innovation 
   

Rapport  PermaTech Innovation 
   

Beschrijving  Horizon met PermaTech Innovation is een hoogtechnologisch hout-polymeer 
composiet terrasmateriaal. Gefabriceerd met de unieke hardhout-
polyetheenstructuur van Fiberon heeft Horizon gelaste verbindingen met een 
zelfontwikkelde, duurzame laag waarop octrooi is aangevraagd: PermaTech 
Innovation. 
 
Het PermaTech-oppervlak is samengesteld uit een klasse van polymeren die 
ionomeren wordt genoemd. De ionomeren hebben goed ontwikkelde 
hechtingseigenschappen. Deze eigenschappen voegen sterkte, trekkracht, 
relatieve impact en weersbestendigheid toe. PermaTech levert veel van de 
duurzaamheidskenmerken die te vinden zijn in dingen als de buitenste laag van 
een golfbal. 
 

   

Hoe PermaTech wordt 
gemaakt 

 Horizon met PermaTech Innovation is gemaakt met een co-rotered 
extrusieproces dat zeer effectief alle prestatiebevorderende ingrediënten mengt 
met de door ons geselecteerde hout-polyethyleenpolymeren om een solide, 
dichte kern te verkrijgen die bestand is tegen de ontberingen van een 
buitenterras. Over deze kern hebben we een speciaal ontworpen beschermlaag 
geco-extrueerd die de algemene duurzaamheid van Horizon substantieel 
bevordert. Onze zelfontwikkelde beschermlaag is toegepast op alle vier de zijden 
van Horizon, waardoor het mogelijk is om aan alle kanten verschillende 
nerfstructuren te hebben. PermaTech is ontworpen om vele problemen waar 
reguliere hout-plastic composietmaterialen (WTC) mee te maken krijgen te 
weerstaan, is weersbestendig en bestand tegen vervaging en vlekken. 
 
Op Fiberon Horizon met PermaTech, waarvoor octrooi is aangevraagd, zit 
25 jaar beperkte garantie. 
Het heeft alleen een normale 
schoonmaakbeurt met water en zeep nodig 
en is ontworpen om een superieure 
afwerklaag te leveren die bestand is tegen 
vervaging en vlekken, er mooi uitziet en 
jarenlang stand houdt. 
 
Horizon-kern van terrasplanken voor sterkte 
en stevigheid 
 
Het anorganische oppervlak, waarvoor octrooi 
is aangevraagd, omsluit de kern van de 
composiet terrasplanken en zorgt voor een 
uitzonderlijke weerstand tegen vlekken en vervaging. 
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Waarom PermaTech  Composiet terrasplanken zijn al jarenlang op de markt. Vanuit het verleden 
weten we dat de eerste hout-plastic composietmaterialen na verloop van tijd 
gaan vervagen en dat er vlekken op komen. Als de juiste hoeveelheid UV-
inhibitoren en anti-oxidanten niet in het mengsel zijn opgenomen, begint de 
fotochemische afbraak, die doorgaat totdat er weinig meer van het aanzicht over 
is en er mechanische kenmerken verloren gaan.  
 
De hout-plastic composietstructuur van Fiberon is een superieur product, en is dit 
traditioneel altijd geweest. Door de PermaTech-beschermlaag aan de solide 
kernstructuur te hechten, creëren we een langdurig duurzaam product dat 
bestand is tegen meer dan alleen het weer. 
 

   

Uitzetting en 
inkrimping beheersen 

 Composietstructuren zetten uit of krimpen bij temperatuurverschillen. Horizon 
gebruikt hoogwaardig houtmeel om versterkende vulmaterialen te leveren voor 
de Horizon-terrasplanken. Daarbij gebruikt Fiberon een co-roterend 
extrusieproces waardoor nog beter de goede mix tussen het hout en het 
polymeer wordt bereikt. Fiberon maakt ook gebruik van toevoegingen voor het 
proces om er zeker van te zijn dat het mengsel gedegen en uniform is. Hout 
gebruikt in Horizon heeft als voordeel dat het niet is blootgesteld aan de 
elementen, omdat de kern is beschermd door de PermaTech-beschermlaag. 
Deze factoren zorgen samen met de selectie van de juiste bevestigingsmiddelen 
(inclusief schroeven door het oppervlak en clips voor gegroefde terrasplanken) 
voor een veilig bevestigingssysteem voor Horizon. Het kunnen beheersen van de 
laterale uitzetkrachten is een groot voordeel van het gebruik van het Fiberon 
Phantom®-systeem van verborgen terrasclips.  
 
Terrasplanken worden gemonteerd met de juiste afstand op punten waar deze 
elkaar raken, zodat de terrasplanken niet naar boven kromtrekken en er geen 
grote spleten ontstaan die het terras ontsieren.  
 

   

Aanvullende 
productinformatie 

 

• Extra laag onderhoud met een geweldige weerstand tegen vlekken en vervagen 
• Het PermaTech-oppervlak, waarop octrooi is aangevraagd, presteert beter dan de 

traditionele composiet terrasplanken 
• Met omkeerbare planken hebt u minder afval 
• Afmetingen terrasplank: 137 mm breedte x 24 mm hoogte 
• Gegroefde terrasplanken verkrijgbaar in 3,66 m, 4,88 m en 6,10 m. Terrasplaat met 

vierkante rand verkrijgbaar in lengtes van 6,10 m. 
 
 

 


