
Reinig naar behoeven Gebruik geen hogedrukreiniger

Vermijd agressieve schoonmaakproducten 

Gebruik niet te veel druk

Controleer beschadigde delen

Reinig met natuurlijke middelen

Controleer de afwatering

‘Ijzervlekken’ of ‘ijzerblauw’

Wij raden aan om bamboe, hout en houtcomposiet 
vlonders 1 á 2 keer per jaar te reinigen voor 
het behouden van een mooie uitstraling en 
het verhogen van de levensduur. Vlonders die 
(gedeeltelijk) in de schaduw liggen, hebben meer 
onderhoud nodig. Het gebrek aan direct zonlicht 
zorgt voor een langere opdroogtijd wat de groei 
van algen, schimmels en mos bevordert. Dit kan 
leiden tot gladheid en verkleuring.

Vlonders hebben onderhoud nodig om ze in goede conditie te houden en hun levensduur te verlengen. 
Hier zijn enkele tips voor de schoonmaak van vlonders.

Het gebruik van groene zeep wordt aangeraden 
bij het verwijderen van organisch materiaal 
zoals algen, schimmels en mos. Groene zeep kan 
echter minder effectief zijn bij het verwijderen van 
hardnekkige vlekken en aanslag. In deze gevallen 
kan een professionele reiniger gebruikt worden. 
Wij raden hiervoor Woca Exterior Wood Cleaner of 
Woca Hout-ontgrijzer aan.

Het is belangrijk om de afwatering van een 
vlonder regelmatig te controleren om te 
voorkomen dat water zich ophoopt en schade 
veroorzaakt. Wanneer bijvoorbeeld bladeren of 
vuil de afvoer verstoppen, kan het water niet goed 
worden afgevoerd. Dit kan leiden tot langdurig 
stilstaand water, met als gevolg houtrot en 
schimmelvorming. 

Ijzer kan het oppervlak van een vlonder verkleuren. Het is een natuurlijk proces dat niet schadelijk 
is voor het hout, maar het kan wel ontsierend zijn. De verkleuringen, eerst blauw-grijze vlekken en 
puntvormig, later zwart en verdeeld over grotere oppervlakken van het hout, kunnen ten onrechte 
verward worden met schimmel. 

Waterleidingen, dakgoten of regenpijpen die roestig water lekken op het terras.
Metalen tuinmeubelen of andere metalen voorwerpen die op het terras staan en roesten.
Roestige spijkers of schroeven in houten terrassen die gaan roesten. 
Gebruik van ijzersulfaat of andere chemische middelen om mos en algen te bestrijden.

Awood geeft geen advies over en voert geen werkzaamheden uit met betrekking tot de kleurbehandeling van hout en Moso 
Bamboo. Het onderstaande advies voor onderhoud is dan ook gebaseerd op onbehandeld hout en Moso Bamboo.

Hogedrukreinigers kunnen hout, bamboe en 
houtcomposiet aantasten, omdat de hoge 
waterdruk kan leiden tot het splijten van de vezels 
of beschadigen van de coating. Bovendien kan 
het gebruik van hogedrukreinigers leiden tot een 
ongelijkmatige reiniging van het oppervlak en 
hierdoor kan schimmelvorming en verkleuring 
optreden.

De meeste schoonmaakproducten bevatten 
chemische stoffen die hout, bamboe en zelfs 
houtcomposiet kunnen verkleuren of het 
oppervlak kunnen beschadigen. Vermijd dus 
middelen zoals chloor, bleek, terpentine of 
wasbenzine. Bovendien is het ook erg slecht voor 
de natuur.

Overmatig schrobben of te krachtig borstelen 
kan de hout- en bamboevezels beschadigen, 
waardoor het terras ruw en ongelijk kan worden. 
Voor het zwaardere schoonmaakwerk en specifiek 
voor het onderhoud van bamboe raden wij de 
terrasschrobber met silicium carbidharen aan. 

Inspecteer het hout op eventuele beschadigingen 
en vervang indien nodig beschadigde delen. Klik 
hier om naar onze profshop te gaan.  

Handleiding onderhoud

https://profshop.awood.nl/nl/producten

