Technisch bulletin 6 voor Fiberon-terrasplanken
FIB-0062-LIT
Benodigde onderlinge afstand en tussenruimte

Producten

Fiberon® ProTect-, ProTect Advantage®-, Horizon®-,
Sanctuary-, Good Life-, Xtreme-, Xtreme Wide-, Exotics-,
Traditional- en Professional-terrasplanken

Montageaanwijzingen

Benodigde onderlinge afstand en tussenruimte voor Fiberon
hout-plastic composiet (WPC) terrasplanken

Benodigde onderlinge
afstand

•
•
•
•
•
•

De draagbalken die in het terrasframe worden gebruikt, moeten 51 mm x
203 mm of groter zijn.
Als u montagebeugels voor de draagbalken van Horizon-balustrades
gebruikt, moeten deze minimaal 51 mm x 203 mm zijn.
Als u bij residentiele toepassingen loodrecht op de draagbalk monteert,
moet de tussenruimte 406 mm vanaf het midden zijn (afbeelding a).
Commerciële toepassingen mogen niet langer dan 305 mm vanaf het
midden zijn.
Als de terrasplanken diagonaal moeten worden gelegd, moet de ruimte
tussen de draagbalken met 102 mm worden verkleind (afbeelding b).
In speciale gevallen of als u twijfelt kunt u het beste contact opnemen met
een plaatselijke aannemer.

Als u zware voorwerpen op het terras plaatst, zoals een bubbelbad, is het
belangrijk de vereisten van de fabrikant te begrijpen, omdat deze speciale
framing en ondersteuning nodig hebben voor de geldigheid van hun garantie.
Onthoud als u voor een complexer terraspatroon een balkconstructie installeert,
dat solide balken (platgelegde balken) de waterstroom belemmeren en na
verloop van tijd zorgen voor ophoping van organisch materiaal, wat het reinigen
moeilijker maakt. Monteer de balkconstructie als deze nodig is trapsgewijs
(afbeelding c).
Residentiele ruimte tussen draagbalken
Draagbalken

Terrasplanken

Draagbalken

Terrasplanken

Balkconstructie
Balkconstructie
Trapwangen of draagbalken

Afbeelding c
406 mm
vanaf het
midden

Afbeelding a

305 mm
vanaf het
midden

Afbeelding b

Afstand tussen trapwangen:
• 23 cm vanaf het midden voor planken met een geschelpte
onderkant.
• 30 cm vanaf het midden voor planken met een platte
onderkant.
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De juiste spleten

De juiste spleten bij de montage helpen u de juiste afstand te houden voor
normale uitzetting en inkrimping van het materiaal door seizoensveranderingen.
De omgevingsfactoren zijn onvoorspelbaar en niet te controleren. Daarom
beveelt Fiberon de volgende tussenruimtes aan om de benodigde ruimte
tussen de terrasplanken het hele jaar door te behouden voor de waterafvoer en
luchtcirculatie.
Ruimte tussen de zijkanten:
•
•

5 mm ruimte tussen de zijkanten van de planken (Phantombevestigingsclips houden automatisch 5 mm aan)
6 mm tussen de terrasplank en een solide structuur zoals een muur of
paal

Van bovenkant naar onderkant:
•
•
•
•
•

Bij temperaturen tot -1 °C: 6 mm
Bij 10 °C: 5 mm
Bij 21 °C: 3 mm
Bij 32 °C: 2 mm
Bij temperaturen boven 43 °C: 1 mm of licht geklemd.

Afstand tussen twee zijkanten

Afstand tussen twee korte kanten

1 tot 6 mm

Gat 6 mm

Terrasplank 1

Terrasplank 1

Terrasplank 2

Gat 5 mm

Terrasplank 2

Gat tussen 1 mm
en 6 mm,
gebaseerd op de
montagetemperatu
ur zoals hierboven
beschreven.
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