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Product  Fiberon® Horizon®-terrasplanken met PermaTech® Innovation 
   

Testrapport  Resultaten oppervlakteaanhechtingstest met inweken, bevriezen en 
ontdooien 

   

Testomschrijving  Intensieve test met inweken, bevriezen en ontdooien 
 
De test omvat het laten inweken van een monster van Horizon-terrasplanken in water 
op kamertemperatuur gedurende drie tot zes uur, het onmiddellijk daarna bevriezen 
van het monster voor minimaal vier uur, het laten ontdooien van de terrasplank en het 
herhalen van de cyclus. Dit zijn de testresultaten na 50 vries-dooicycli. Dit zijn de 
testresultaten na vijf jaar van intensief testen en tellen. (Opmerking: een seizoen van 
“intensief testen met inweken, bevriezen en ontdooien” wordt in een rapport van de 
American Geophysical Union uit 2003 omschreven als tien cycli per seizoen.) 
 

   

Observaties  Er vindt geen delaminatie plaats tussen de oppervlakte van de Fiberon Horizon-
terrasplanken en het kernmateriaal. Het oppervlak van de Fiberon Horizon-
terrasplanken blijft geheel vastzitten onder deze extreem agressieve, intensieve vries-
dooitest. 
 

    
 
Na 50 cycli van inweken, bevriezen en ontdooien is de adhesie van het oppervlak van 
de Fiberon Horizon-terrasplanken onverminderd sterk. Er is gedurende dit testprotocol 
geen delaminatie waargenomen tussen de oppervlakte van de Fiberon Horizon-
terrasplanken en het kernmateriaal. 
 

 
 

   

Conclusie  Herhaalde vries-dooicycli hebben geen effect op de adhesie van het oppervlak van de 
Fiberon Horizon-terrasplanken aan de composietkern van de Horizon-terrasplanken. 

   

Aanvullende 
productinformatie 

 

• Extra laag onderhoud met een geweldige weerstand tegen vlekken, vervagen en schimmels 
• 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. 
 
 

 


