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ONDERHOUDSFICHE 

Al onze technische documentatie is beschikbaar op onze website 
www.silvadec.com. U kunt ze daar ook downloaden. 

Onderhoud van de terras- en schermplanken van composiethout van Silvadec 

De planken van composiethout van Silvadec hebben geen bijzondere bescherming nodig (geen behandelingsproduct). Ze 
moeten wel regelmatig worden schoongemaakt, zodat ze in een goede staat blijven. 

ALGEMENE REGELS VOOR ONDERHOUD 

Wanneer? 
Het is van essentieel belang dat u uw terras één keer per jaar wast - en dan bij voorkeur tijdens de lente. De schermpanelen dienen twee 

keer per jaar te worden schoongemaakt. 

Hoe? 
Gebruik hiervoor een schuurborstel - schuur daarbij altijd in de lengterichting van de planken en was met water met een verdund 

zacht reinigingsmiddel (bv. afwasproduct) - Reinig de ruimten tussen de terrasplanken met een metalen mes, zodat het water vlot kan 

worden afgevoerd. 

Extra instructies voor nieuwe planken van het Naturelle-gamma  

Tijdens de eerste maanden na hun installatie verkleuren planken van composiethout (zie kader hieronder). Het is mogelijk dat tijdens die 
periode gele vlekken en vochtaureolen op de planken verschijnen. Dit is een perfect normale evolutie. De vlekken verdwijnen naarmate de 
planken aan de weersinvloeden (uv-straling, regen) worden blootgesteld. Na afloop van die overgangsperiode komt de kleur van de planken 
opnieuw dicht in de buurt te liggen van de originele kleur. Dit zal zo heel lang blijven.  

Hoewel de vlekken en vochtaureolen op een natuurlijke manier verdwijnen, kunt u - indien u dat wenst - ze met een waterstraal en een 
schuurborstel verwijderen. Werk hiervoor wel altijd in de lengterichting van de planken.  

Plaatsing van een afsluiting op een muurtje: Het is mogelijk dat op het muurtje waarop de afsluiting staat, gele druipsporen verschijnen. In 

de meeste gevallen die druipsporen op een natuurlijke manier onder invloed van het weer. U kunt dit proces indien gewenst versnellen als u 

het muurtje regelmatig besproeit. 

Waaraan is die overgangsfase toe te schrijven?  

De evolutie van de kleur van de planken is het gevolg van een natuurlijke reactie van het hout op de werking van de uv-straling en de 
weersinvloeden. De uv-straling veroorzaakt een vergeling van de planken; die verkleuring wordt na verloop van tijd door de regen verwijderd. 
Bij een gelijkmatige blootstelling aan de uv-straling kan deze overgangsfase 4 tot 5 weken duren voor terrasplanken en 10 tot 12 weken 
voor schermplanken (die verticaal aan de weersinvloeden worden blootgesteld). De fase kan wel langer duren als de planken op een 

beschutte of half-beschermde plaats liggen (aanplantingen, onder een afdak...). Wij raden zo'n installatie dan ook te stelligste af.  
Als het terras of de afsluiting niet in één keer wordt geïnstalleerd, is het normaal dat er kleurverschillen zichtbaar zijn tussen de planken die 
eerst werden geïnstalleerd en de planken die pas enkele dagen later werden geïnstalleerd. Die kleurverschillen verminderen op een natuurlijke 
manier wanneer de producten op een gelijkmatige manier aan de uv-straling worden blootgesteld. 
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Een natuurlijk en tijdelijk zoneffect doet de planken na hun 
eerste blootstelling aan de uv-straling geel worden. Na 
enkele weken blootstelling aan de weersinvloeden komt de 
kleur van de planken opnieuw dicht in de buurt te liggen van 

de originele kleur. Dit zal zo heel lang blijven. 

Aangezien hout een natuurlijk materiaal is, hebben de afgebeelde kleuren geen 
contractuele waarde. 

http://www.silvadec.com/
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Eliminatie van specifieke vlekken en krassen 

Type fout Duur van het 
verschijnsel 

Oorzaak Te ondernemen actie(s) 

Vetvlekken 
Deze vlekken kunnen na verloop 
van tijd minder zichtbaar worden 

of zelfs helemaal verdwijnen. 

Vooral voeding: Barbecue, olie, ijs, 
enz. 

Om een vetvlek helemaal weg te werken, is het best om zo snel 
mogelijk na het verschijnen van de vlek te reageren:  
- Strooi wat Silvawash-poeder over de vlek en laat ongeveer 12 u 
inwerken. Herhaal indien nodig.  
- Bij hardnekkige vlekken moet u een ontvlekker voor composiethout 
op basis van benzine gebruiken en daarna ook nog eens Silvawash-
poeder voor ongeveer 12 u laten inwerken op de behandelde vlek. 
Het is mogelijk dat de plank hierdoor iets lichter wordt van kleur, maar 
na verloop van tijd verdwijnt dat kleurverschil.  

Hardnekkige 
vuilvlekken en 

zwarte 
druipsporen op 

afsluiting 

Verschijnsel dat niet snel verdwijnt 
als er niet wordt ingegrepen. 

Dit verschijnsel is toe te schrijven aan 
de luchtverontreiniging, waarbij het vuil 

op het oppervlak neerslaat. 

Dit soort vlekken kunt u alleen mechanisch verwijderen.  
Materiaal: schuurspons of -borstel 
Methode: altijd in de lengterichting van de planken werken.  
Gebruik bij hardnekkige vlekken SilvaNET volgens de 
gebruiksaanwijzing op de fles (onmiddellijk spoelen na het 
aanbrengen).  

Krassen Permanent Grind, scherpe voorwerpen, enz. 

Doordat Silvadec-materiaal homogeen in de massa is, kunt u het 
bekraste oppervlak schuren om de kras weg te werken. De geschuurde 
zone is na het schuren iets lichter van kleur, maar dat kleurverschil 
verdwijnt na verloop van tijd onder invloed van de uv-
straling/weersinvloeden.  
Deze methode is geschikt voor al onze producten, behalve voor 
gestructureerde planken (bij het schuren verdwijnt dan immers het 
motief op het oppervlak) en de Atmosphère-planken (die voorzien 
zijn van een speciale oppervlaktecoating die niet geschikt is om te 
worden geschuurd).  

Mos/korstmos 
Verschijnsel dat niet snel verdwijnt 

als er niet wordt ingegrepen. 

Onvoldoende onderhoud van de 
planken, heel gunstige omgeving voor 

de ontwikkeling van mos 

Breng een mosbestrijder aan die niet moet worden gespoeld en die 
geen bleekwater (natriumhypochloriet) bevat. Voer vooraf een test uit 
op een kleine oppervlakte  

Het High-Tech-gamma 

Voor welke toepassing?  
De Atmosphère-plank biedt dankzij haar coating een doeltreffende en duurzame bescherming tegen vlekken van eten op een terras (vet) en 
uitlopers en sporen van verontreiniging bij verticaal gebruik (afsluiting en gevelbekleding). Overigens is dit gamma niet alleen 
reinigingsvriendelijk, maar hoeft het ook niet perfect aan uv-straling en de weersinvloeden te worden blootgesteld (geen verkleuring), waardoor 
deze producten ideaal zijn voor projecten onder een volledige of gedeeltelijke afdekking.  

Aanbeveling i.v.m. onderhoud 
De terras- en schermplanken van het High-Tech-gamma moeten één keer per jaar met een schuurborstel, een waterslang en een verdund 
zacht reinigingsmiddel (afwasmiddel) worden schoongemaakt. We raden aan om warm water te gebruiken. Het gebruik van een 
hogedrukreiniger (bv. Kärcher) is afgeraden, omdat het oppervlak van de planken kan worden aangetast afhankelijk van de 
gebruiksomstandigheden. 

WAT U ZEKER MOET VERMIJDEN 

• Gebruik geen Silvadec-producten binnen of in beschutte zones. We raden het gebruik van onze producten af binnen of 

in afgesloten zones die beschut zijn tegen uv-straling en de weersinvloeden, omdat in die omstandigheden de verkleuring niet kan 
plaatsvinden. Een goede blootstelling aan de weersinvloeden is noodzakelijk als u onze producten gemakkelijker wilt reinigen. Voor 
dit soort projecten (half beschut) raden we u onze producten uit het High-Tech-gamma aan.  

• Gebruik geen hogedrukreiniger  

• Gebruik geen oplosmiddelen  

• Breng geen lazuurolie, verf of beschermings-/opfris-/vernieuwingsproduct op het oppervlak van de planken aan 


