
ONZE TIP:
Spreid een wasproduct in 
poedervorm op basis van 

natriumbicarbonaat (bv. Le Chat 
Expert®) over de planken, maak 

het reinigingsaccessoire nat met 
warm water, wrijf, laat inwerken 

en spoel met veel water.
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> ATMOSPHERE EN ALUMINIUM PLANKEN

Het terras en de afsluiting moeten zeker één keer per jaar worden 
gewassen (bij voorkeur tijdens de lente) met warm zeepwater voor 
een optimaal resultaat. Wij adviseren zeker het gebruik van een 
schuurborstel voor de Atmosphere plank en van een spons voor de 
Aluminium afsluiting, aangezien sommige borstels in dat laatste geval 
krassen kunnen veroorzaken.

Atmosphere plank Aluminium plank

Afsluiting TuindeurTerras GevelbekledingAfsluiting

Onze onderhoudstips voor de 
Atmosphere en Aluminium planken

Aanbevolen uitrusting voor het reinigen van 
planken van een Atmosphere terras



WAT U ZEKER MOET VERMIJDEN 

·  Gebruik geen hogedrukreiniger

·  Gebruik geen oplosmiddel  

·  Breng geen lazuurolie, verf of beschermings-/
opfris-/vernieuwingsproduct aan.

WAT MOET U DOEN IN GEVAL VAN …

Type fout Oorzaak Te ondernemen actie(s)

KRASSEN Grind, scherpe 
voorwerpen enz.

ALLEEN VOOR ATMOSPHERE TERRASPLANKEN: Gebruik een 
staalborstel (verkrijgbaar in DHZ-zaken) en wrijf stevig in de 
richting van de planken. Opgelet: deze oplossing is niet geschikt 
voor de behandeling van opengewerkte gevelbekledings - en 
afsluitingsplanken. Hiermee zou u het oppervlak van die planken 
zelfs onherstelbaar beschadigen!

MINERAAL  
STOF
(kalk)

Stoffige 
omgeving 
(steen, 
kalkaarde)

Als schoonmaken met natriumwaterstofcarbonaat niet het gewenste 
resultaat oplevert, kunt u een ketelsteenoplosmiddel uit de badkamer 
gebruiken. Test eerst op een klein oppervlak, laat inwerken, wrijf met 
de schuurborstel en spoel met veel water.

MOS/
KORSTMOS

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

Gebruik een bleekmiddelvrije verwijderaar voor algen en groene 
schimmel en test dat eerst op een onopvallende plaats voordat 
u het gebruikt.
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