
Naturelle-gamma

Type fout Oorzaak Te ondernemen actie(s)

VETVLEKKEN Vooral voeding: Barbecue, olie, 
roomijs enz.

Om een duidelijk zichtbare vetvlek helemaal weg te werken, is het best 
om zo snel mogelijk na het verschijnen van de vlek te reageren met onze 
Silvawash ontvlekker. Bij hardnekkige vlekken moet u een ontvlekker 
voor houtcomposiet op basis van benzine gebruiken (bv. van Starwax) en 
daarboven gedurende ongeveer 12 u Silvawash aanbrengen. 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 DE 
AFSLUITING

Dit verschijnsel is toe te schrijven 
aan de luchtverontreiniging, 
waarbij het vuil op het oppervlak 
neerslaat.

Als u dit soort vlekken wilt verwijderen, moet u een mechanische reiniging 
uitvoeren met een schuurborstel of een spons met een krabber en 
warm zeepwater. Gebruik bij hardnekkig vlekken SilvaNET volgens de 
gebruiksaanwijzing op de fles en spoel met veel water.

KRASSEN 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. 
Let op: deze manier van werken is niet geschikt voor gestructureerde 
planken (door het schuren zou het houtmotief aan het oppervlak immers 
verdwijnen)

MOS/KORSTMOS
Onvoldoende onderhoud van de 
planken, heel gunstige omgeving 
voor de ontwikkeling van mos

Gebruik Silvaction.

Hieronder hebben we nog enkele onderhoudstips op een rijtje gezet die u kunnen helpen om eventuele 
hardnekkige vlekken en sporen weg te werken:

Het is van essentieel belang om uw terras één keer per jaar en uw afsluitingen twee keer per jaar te wassen. U doet dit best 
tijdens de lente met een schuurborstel en zeepwater (warm voor het beste effect).

Tip voor een grondige reiniging: gebruik een reinigingsmiddel op basis van natriumwaterstofcarbonaat, zoals van het merk Le 
Chat l'expert. Strooi wat poeder over uw planken, maak uw schuurborstel nat met warm water, borstel, laat enkele minuten 
intrekken en spoel met grote hoeveelheden water.
Planken van houtcomposiet zijn meestal gemaakt van hout en kunnen daardoor na verloop van tijd vlekken vertonen afhankelijk 
van de omgeving waarin het product wordt gebruikt, de manier waarop het wordt gebruikt en het plaatselijke klimaat. Dit 
betekent dat er soms vlekken zichtbaar zijn, maar deze blijven altijd op het oppervlak van de plank en tasten in geen geval de 
structuur van het product aan. De meeste plaatselijke vlekken ten gevolge van huishoudelijk gebruik kunnen gemakkelijk met 
zeepwater en een schuurborstel worden gereinigd. Ze worden zelfs zonder ingrepen minder zichtbaar als ze goed worden 
blootgesteld aan uv-stralingen en de weersinvloeden.
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ELEGANCE  PLANKEN
met zichtbare houtvezels
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 Een natuurlijk en tijdelijk zone�ect doet de planken na hun eerste 
blootstelling aan UV-stralen geel worden. Na enkele weken blootstelling 
aan weer en wind, verzacht dit e�ect en nemen de planken nagenoeg 
opnieuw hun oorspronkelijke en duurzame kleur aan.

NA ENKELE 
UREN IN 
DE ZON

NA ENKELE WEKEN 
BLOOTSTELLING AAN 

WEER EN WIND

OORSPRONKELIJKE 
KLEUR

NATUURLIJK 
ZONEFFECT

GESTABILISEERDE 
KLEUR

VÓÓR BLOOTSTELLING 
AAN UV-STRALEN

Aangezien hout een natuurlijk materiaal is, 
zijn de hier weergegeven kleuren niet-contractueel
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Wat u ABSOLUUT MOET VERMIJDEN op alle producten van Silvadec®  

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

• Gebruik geen hogedrukreiniger

• Gebruik geen oplosmiddelen

Die vergeling van de elegance en emotion planken kan langer duren als ze in halfoverdekte of overdekte zones zijn geïnstalleerd. 
als in die omstandigheden vochtvlekken zichtbaar blijven, kunt u hun verdwijning versnellen met behulp van een waterstraal 
en een schuurborstel, waarbij u in de lengterichting van de planken schuurt.

Bij 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 verdwijnen die druipsporen op een natuurlijke manier onder invloed van het 
weer. U kunt dit proces indien gewenst versnellen als u het muurtje regelmatig besproeit.

Opgelet: zoals u in het schema hieronder kunt 
zien, vergelen de Elegance en de Emotion planken 
tijdelijk tijdens de eerste weken na de installatie.  
Dit verschijnsel is natuurlijk en tijdelijk van aard. 
Als de planken goed aan de zon en de weersinvloe-
den worden blootgesteld, krijgen ze na enkele 

weken hun oorspronkelijke kleur terug. Kleur-
verschillen kunnen echter blijven bestaan tussen 
verschillende planken of tussen verschillende 
partijen omdat het hout dat bij de productie wordt 
gebruikt verschillende oorsprong heeft.
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