ELEGANCE COMPOSIET VLONDERPLANKEN

* Handleiding Elegance Composiet Vlonderplanken

Gefeliciteerd met uw aankoop van uw Elegance Composiet Vlonderplanken, een onderdhoudsvriendelijke vlondersysteem
vervaardigd uit hout/kunststof Composiet planken.
Controle vooraf
Controleer voordat u begint met de montage het product op eventuele gebreken. Controleer zorgvuldig op juistheid, schade,
scheuren, kleur- en structuurverschil. Hiermee voorkomt u teleurstelling tijdens het plaatsen van de vlonder. Mocht er onverhoopt
iets niet in orde zijn, wendt u zich dan direct tot uw verkooppunt. Eventuele gebreken dient u binnen 24 uur na levering bij ons
kenbaar te maken. Als u ondanks zichtbare gebreken m.b.t. het product toch overgaat tot verwerking van het product, dan heeft u
zonder voorbehoud het product geaccepteerd. Sierbestrating Jonk moet binnen een aanvaardbare termijn in de gelegenheid
worden gesteld eventuele zichtbare gebreken op te lossen.
Sierbestrating Jonk wijst elke verantwoordelijkheid af indien de handleiding niet wordt nageleefd.
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Producteigenschappen
Composiet is een product samengesteld uit houtvezels en kunststof met de natuurlijke uitstraling van hout en de voordelen van
kunststof.

Door de natuurlijke eigenschappen van deze grondstoffen kunnen er in het eindproduct lichte nuances in kleur ontstaan. Dit heeft
geen enkel negatief op de kwaliteit en geeft uw terras juist een natuurlijke uitstraling.
Elegance Composiet is uitvoerig getest op kleurechtheid en minimale lengte werking. Het composiet ‘werkt’ nauwelijks in de
breedte van de delen in tegenstelling tot hout. In de lengterichting is uitzetting mogelijk. Bij het installeren van de vlonderplanken
dient u hier rekening mee te houden door ruimte voor uitzetting open te houden (zie leginstructie). Een geringe kleurvervaging door
UV-straling kan optreden.

Gereedschappen:
- Waterpas
- Rolmaat
- Haakse hoek
- Uitzettouw
- Paalhamer
- Afkortzaag (of cirkelzaag of houtzaag)
- (Accu) boormachine
- (Accu) schroefmachine
- Bitjes
- Boortjes
- Schep
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Montagehandleiding
Stap 1:
Verwijder het onkruid en egaliseer de ondergrond.
Stap 2:
Zorg voor een vlakke en stabiele fundering, bij voorkeur een betonnen fundering of een dragende constructie op palen (bij voorkeur
hardhouten palen). Om onkruid te voorkomen is anti-worteldoek handig. Dit kunt u ook gebruiken als u vlonderplanken gaat leggen
met funderingspaaltjes. U snijdt dan voor elke paal een gat in het doek, zodat het doek over de paaltjes heen gelegd kan worden.
Ook kunt u ervoor kiezen om eerst het worteldoek te leggen en vervolgens de paaltjes met punt door het doek heen te slaan. Leg
het anti-worteldoek niet direct onder de vlonderplanken i.v.m. ventilatie.
Fundering op palen
In het geval van onstabiele grond of een verhoogde vlonder kunt u het terras op palen plaatsen. De lengte van de palen is veelal
afhankelijk van de bodemgesteldheid. Normaliter moeten deze vanaf 50 tot 200 cm in de grond komen, bij een fundering over het
water zal dat al snel naar 275/300 cm gaan. Plaats de palen op een hart op hart afstand van maximaal 70 cm. Omdat de
dwarsliggers langs de palen vast worden gebout is het belangrijk dat de palen in een lijn staan. Omdat de hardhouten palen niet
altijd perfect recht zijn, kunt u, doormiddel van een touwtje te spannen, de hoogte van de hardhouten paal aftekenen en deze op
maat inkorten. Monteer de balklaag aan de staanders met behulp van slotbouten, de balk wordt dus tegen de paal aan gebout.
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Fundering op tegels
Een fundering op tegels kan, maar geniet niet de voorkeur. Gebruik bij voorkeur betontegels van minimaal 4,5 cm dikte met een
zandbed van minimaal 20 cm dikte. Leg het oppervlak helemaal dicht en laat hier en daar een tegel er tussenuit voor voldoende
afwatering. Zorg voor een afschot van minimaal 0,5 cm per meter in de lengterichting van de terrasplanken.
Stap 3:
Plaats de onderliggers altijd rechtop. Dit zorgt voor extra aantrekkracht van de schroeven in de tweede kamer van de onderligger.
Plaats de onderliggers met een onderlinge hart-op-hart afstand van circa 30 cm. Bij het aanlengen van de onderliggers moet er
minimaal 5 mm afstand worden gehouden. Onderliggers minimaal 30 mm van muren of obstakels vrijhouden i.v.m. uitzet en krimp van
het composiet. Wanneer u een terras wilt gaan plaatsen op een bitumen daklaag of direct op het beton dienen de onderliggers op
tegeldragers te worden geplaatst. Monteer de composiet onderliggers bij een fundering op palen rechtstreeks op de balklaag met
hoekijzers.
Let op! Bij het aanlengen van planken (bij lengtes langer dan 400 cm), moeten er twee liggers geplaatst te worden.
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Stap 4:
Monteer de beginclips aan de 1e onderligger met schroeven, en schuif de eerste plank met de tand in de beginclips. Vervolgens de
montageclips in de zijkant van de eerste plank schuiven en vast schroeven met de bijgeleverde schroeven (wel eerst voorboren met
houtboor 3mm). De volgende terrasplank onder een hoek houden en onder de montageclips schuiven. Herhaal deze stap voor alle
planken.
Bewaar voldoende afstand (3 cm) rondom uw terras, i.v.m. krimp en uitzet van de plank. De kopse afstand tussen 2 planken moet
minimaal 5 mm zijn. Dit gebeurt automatisch wanneer u gebruikt maakt van de bevestigingsclips.
Bij het overschrijden van de 4 meter planklengte, bij voorkeur het terras in halfsteensverband monteren met een minimaal verschil
van 60 cm voor een stabiel geheel. Bij het aanlengen van de planken moet er minimaal 5mm afstand worden gehouden tussen de
planken. Let op! Plaats bij het aanlengen van de planken altijd een dubbele rij onderliggers (zie stap 3).
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Stap 5:
Monteer de hoekprofielen met RVS schroeven 4x25mm (om de 35 cm) of met montagekit. De hoeken kunt u in verstek zagen.
Monteer de hoekprofielen alleen langs de zichtzijden, rekening houdende dat er bij montage aan de kopse kant van de plank extra
ruimte (5mm) wordt vrijgehouden voor krimp en uitzet van de plank.
Onderhoud
Elegance composiet producten hebben weinig onderhoud nodig. Omdat het composiet nauwelijks vocht opneemt, zullen er weinig
vlekken ontstaan. Eventuele vlekvorming dient zo snel mogelijk te worden verwijderd met heet water en een eventueel een mild
schoonmaakmiddel. Wanneer uw terras in een schaduwrijke omgeving ligt kan het zijn dat er na verloop van tijd een lichte groene
aanslag verschijnt. Deze kan eenvoudig met behulp van een sopje van groene zeep en heet water met een harde bezem worden
verwijderd. Wij raden gebruik van andere reinigingsmiddelen af. Bij gebruik van andere middelen dan groene zeep adviseren wij u in
ieder geval eerst een stukje te testen en het resultaat goed te beoordelen alvorens u overgaat tot reiniging van een groter
oppervlak. Hier geldt dat u de gebruiksaanwijzing van de fabrikant goed zult moeten lezen en opvolgen. Reclamaties als gevolg van
gebruik van verkeerde reinigingsproducten en/of verkeerde toepassing zullen wij niet in behandeling nemen.
Veiligheid
Maak gebruik van een veiligheidsbril en handschoenen ter bescherming van de ogen en de handen. Gebruik een stofmasker en
oorbescherming bij zaagwerkzaamheden. Let erop dat er geen sieraden of loshangende kleding in aanraking komt met
draaiende gereedschappen.
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