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Reiniging en onderhoud 
van terrafina terrasplanken

LIGNODUR® terra�na terrasplanken bestaan voor een 

overwegend groot aandeel uit houtmeel. Dit houtmeel 

ligt door het borstelproces aan het grondoppervlak open 

en kan, vergelijkbaar met natuurlijk hout, sto�en zoals vet 

of kleurende substanties opnemen. Doorgaans verbleken 

of verdwijnen bijna alle vlekken binnen een korte perio-

de door de natuurlijke verwering door zon en regen. Bij 

overdekte grondoppervlakken vindt deze verwering van 

de terrasplanken niet plaats. Daarom moet u er rekening 

mee houden dat deze zones een intensiever onderhoud 

vergen. Ontstane vlekken moet u onmiddellijk in overeen-

stemming met het hiernavolgende punt III (�.) verhelpen.

I. Eerste reiniging

Na de plaatsing reinigt u het grondoppervlak een eerste 

keer. Veeg het grondoppervlak schoon, maak het nat met 

water en reinig het met behulp van een schrobber (harde 

borstelharen). Gebruik hiervoor een verdunde vloerreini-

ger (bv. Ajax vloerreiniger, 1:20 met water verdund). 

II. Basisreiniging

Omdat grondoppervlakken buitenshuis aanhoudend 

worden vervuild, moet u minstens elk half jaar een basis-

reiniging van het grondoppervlak uitvoeren, onafhanke-

lijk van hoe het oppervlak eruitziet.

Afhankelijk van de vervuilingsgraad en de belasting van 

het grondoppervlak kunnen echter bijkomende reini-

gingsmaatregelen noodzakelijk zijn.

Wij adviseren het oppervlak met een vloeibare bleekop-

lossing te reinigen (bv. DanKlorix, 1:3 met water verdund). 

Schrob deze oplossing met een schrobber met harde 

borstelharen intensief in het oppervlak. Neem de ver-

werkingsinstructies van de fabrikant in acht. Vervolgens 

spoelt u deze zone met water af.

Als alternatief kunt u de terrasplanken met een hogedruk-

reiniger met maximaal 100 bar en een vlakke straal 

schoonmaken. Dit moet gebeuren vanop een afstand van 

minstens 20 cm tot de vloer en in de lengterichting. Voor 

een zo eenvormig mogelijk resultaat moet u erop letten 

dat de hogedrukreiniger gelijkmatig wordt gebruikt.

III. Verwijdering van vlekken

Om vlekken te verwijderen, adviseren wij onze 

reinigingsset. De set bevat:

1 �es vloerreiniger (hier Ajax)

1 verstuivings�es met chloorhou-

dende badreiniger (hier Sagrotan)

1 spuitbus sinaasappelreiniger

1 microvezelspons

1 vel schuurpapier met korrel 80

pluisvrije papieren doekjes

1. Waterranden

Tijdens de eerste weken na de plaatsing kunnen er door de 

erosie van houtbestanddelen waterranden ontstaan. Door 

het grondoppervlak regelmatig met water te besproeien, 

kan dit proces worden verkort. Het is echter niet helemaal te 

vermijden en duidt dan ook niet op een gebrekkige kwaliteit.

Waterranden doen zich voor bij neerslag, bij dauw en bij 

de inwerking van andere vochtverschijnselen. Ze kun-

nen intensiever zijn op de grens tussen overdekte en aan 

weersinvloeden blootgestelde oppervlakken of wanneer 

vocht onregelmatig inwerkt op overdekte oppervlakken. 

Bij aan weersinvloeden blootgestelde grondoppervlak-

ken zonder afwateringshelling loopt u meer risico op 

watervlekken. Doorgaans kunnen de watervlekken met 

water en een schrobber worden verwijderd.

Soort vlek

Algemene 
reiniging

Waterranden

Vetvlekken

Kleurvlekken

Schimmelvlekken

Brandvlekken

Ajax

X

X

X

X

X

Sagrotan

X

X

Sinaasappel-

reiniger

X

Microvezel-

spons

X

X 

X

Papieren

doekjes

X

Schuur-

papier

(X)

X
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2. Vetvlekken
Om de vorming van vetvlekken te vermijden of om de 

grootte van de vlek te verkleinen, dient u vethoudende 

substanties zo mogelijk onmiddellijk van de terrasplan-

ken te verwijderen. Reinig vervolgens de betre�ende 

plaats met Ajax vloerreiniger. 

Overgebleven vlekken verbleken doorgaans door de na-

tuurlijke verwering. Als alternatief kunt u sinaasappelrei-

niger gebruiken:

1. Verwijder grof vuil.

2. Gebruik de sinaasappelreiniger uitsluitend op 

droge grondoppervlakken.

3.   Spuit de sinaasappelreiniger op de vlek. Neem daar-

bij de veiligheidsinstructies op de spuitbus in acht.

4. Laat kort inwerken en absorbeer daarna de reiniger

door te betten met een pluisvrijpapieren doekje.

5.   Indien de vlek nog zichtbaar is, herhaalt u de stappen 

3 en 4.

6. Rondom de behandelde plaats kunnen randen

ontstaan. Deze kunt u verwijderen met Ajax 

vloerreiniger.

3. Vlekken door kleurende 
voedingsmiddelen
Kleurende voedingsmiddelen, zoals bv. rode wijn, mos-

terd of fruit, kunnen een gekleurde vlek op de terrasplan-

ken achterlaten. Daarom moet u dergelijke levensmid-

delen zo mogelijk onmiddellijk met Ajax-vloerreiniger 

verwijderen.

Indien er gekleurde resten overblijven, reinigt u het 

grondoppervlak met een chloorhoudende badreiniger 

(bv. Sagrotan), zie punt 4.

4. Schimmelvlekken
Schimmelvlekken ontstaan op plaatsen die gedu-

rende een langere periode afgedekt zijn en niet aan 

weersinvloeden worden blootgesteld (bv. planten-

bakken, parasolstandaards, afdekking voor tuinmeu-

belen). Deze vlekken kunnen in het ergste geval het 

oppervlak van de terrasplank aantasten en het uiterlijk 

van de terrasplanken negatief beïnvloeden. Daarom 

dient u te vermijden dat het grondoppervlak van het terras 

wordt afgedekt. In een vroeg stadium kunnen schimmel-

vlekken met behulp van een chloorhoudende badreiniger 

(bv. Sagrotan) worden verholpen.

Daarbij gaat u als volgt te werk:

1. Verwijder grof vuil.

2.   Spuit de badreiniger van Sagrotan op de vlek. Neem 

daarbij de veiligheidsinstructies op de verstuivings-

�es in acht. De badreiniger kan ook op vochtige ter-

rasplanken worden gebruikt.

3.   Laat kort inwerken en verwijder daarna de reiniger 

met water en een doek of de microvezel-spons.

4. Indien nodig kan het proces worden herhaald. 

In een vergevorderd stadium kan de vlek alleen mecha-

nisch worden verwijderd (bv. met behulp van schuurpa-

pier, korrel 80). In deze gevallen kunnen wij niet garan-

deren dat de vlek volledige verwijderbaar is. Door de 

eerder vermelde behandeling kan de kleurtint van de 

terrasplank veranderen. Doorgaans worden de kleurver-

schillen echter weer gecompenseerd door de natuurlijke 

verwering. 

5. Groene aanslag
Groene aanslag moet u onmiddellijk verwijderen, zodat de 

gevestigde micro-organismen geen blijvende schade ver-

oorzaken aan het uiterlijk van de vloer. Zodra er zich groe-

ne aanslag begint te vormen, adviseren wij het gebruik 

van een verdunde, vloeibare bleekoplossing (bv. Dan-

klorix, 1:3 met water verdund). Werk deze oplossing met 

behulp van een schrobber (harde borstelharen) intensief 

in en spoel vervolgens af met veel water. Als alternatief 

kunt u een groenaanslagverwijderaar gebruiken. Neem 

de verwerkingsinstructies van de fabrikant in acht. 

6. Brandvlekken / niet-verwijder-
bare vlekken 
Brandvlekken, ingedroogde verf, kunststofslijtage van 

tuinmeubelen enz. kunnen uitsluitend mechanisch wor-

den verwijderd. Gebruik daarvoor een zo ruw mogelijk 

stuk schuurpapier, bv. het in de reinigingsset inbegrepen 

schuurpapier met korrel 80.

1. Werk altijd voorzichtig in de richting van de structuur

van de terrasplanken.

2. Verwijder niet meer materiaal dan absoluut 

noodzakelijk.

3.   Het kleurverschil dat ontstaat door het verwijderen 

van materiaal, wordt door natuurlijke verwering na-

verloop van tijd weer gecompenseerd.
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7. Roestvlekken
Roestvlekken kunt u verwijderen met de 'roestvlekverwij-

deraar' van de � rma Mellerud. Neem de verwerkingsin-

structies van de fabrikant in acht. 

8. Cementsluiers
Cementvlekken kunt u verwijderen met een zuurvrije ce-

mentsluierverwijderaar. 

Neem de verwerkingsinstructies van de fabrikant in acht.

Algemene richtlijnen
Let er bij de behandeling van vlekken op dat intensief 

borstelen of een intensieve behandeling met doekjes of 

de microvezelspons de kleur een beetje kan doen verble-

ken. Wrijf daarom steeds voorzichtig en altijd zo ruim mo-

gelijk in de lengterichting van de terrasplanken. 

Al de hier beschreven methoden om vlekken te verwijde-

ren, zijn empirisch onderzocht. Daarbij kunnen niet alle 

mogelijke randvoorwaarden, toestanden, vlekveroorza-

kers en soorten belasting worden gesimuleerd. 

Wij kunnen onmogelijk garanderen dat vlekken com-

pleet worden verwijderd en dat het grondoppervlak er 

na de behandeling weer zoals origineel uitziet.

Niet compleet verwijderbare vlekken, randen, verbleking 

of andere lichte wijzigingen van het grondoppervlak 

zijn daarom geen aanleiding voor klachten. 

Bekijk ook de montage- en onder-
houdsvideo’s op 
www.terra� na.de
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