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Reinigingsaanbeveling

Reiniging en onderhoud van
terrafina® lounge
LIGNODUR terrafina® lounge is een eenvoudig te onderhouden product. Dankzij de vierzijdige LIGNO-GUARDcoating zijn de terrasplanken zeer goed bestand tegen
vlekken. Desondanks kan het oppervlak door externe
invloeden worden aangetast. Om dit te voorkomen, adviseren wij om als volgt te werk te gaan:
I. Eerste reiniging
Voer na het leggen een eerste reiniging uit, om de vervuilingen die bij het leggen zijn ontstaan te verwijderen.
Veeg het grondoppervlak schoon, maak het nat met water en reinig het met behulp van een schrobber. Gebruik
hiervoor een verdunde vloerreiniger (bijv. Ajax vloerreiniger, 1:20 met water verdund). Werk daarbij in de richting
van de plank, om vervuilingen uit de structuur te verwijderen.
II. Basisreiniging
Omdat grondoppervlakken buitenshuis aanhoudend
worden vervuild, moet u minstens elk half jaar een basisreiniging van het grondoppervlak uitvoeren, onafhankelijk van hoe het oppervlak eruitziet.
Wij adviseren om te reinigen met een schrobber en een
verdunde vloerreiniger (bijv. Ajax vloerreiniger, 1:20 met
water verdund).
Groene aanslag moet direct met een vloeibare bleekoplossing (bijv. Danklorix, 1:3 met water verdund, vervolgens met veel water naspoelen!) of met groene aanslag-verwijderaars conform fabrikantinformatie worden
verwijderd.
Als alternatief kunt u de terrasplanken met een hogedrukreiniger met maximaal 100 bar en een vlakke straal
schoonmaken. Dit moet gebeuren vanop een afstand
van circa 20 cm tot de vloer en in de lengterichting. Het
gebruik van vuilfrezen en hogedrukreinigers met een
vermogen van meer dan 100 bar kan het oppervlak beschadigen.
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III. Verwijderen van kleurafgevende
substanties en chemicaliën om vlek-

VI. Brandvlekken, krassen of andere beschadigingen

ken te voorkomen
De gevolgen van een dergelijke oppervlakbeschadiging
Alle kleurafgevende levensmiddelen (bijv. ketchup, mari-

kunnen alleen door voorzichtig gebruik van fijn schuur-

nade of rode wijn) moeten direct met allesreiniger, spo-

papier worden verminderd.

elmiddel of een verdunde vloerreiniger (bijv. Ajax vloerreiniger, 1:20 met water) en keukenpapier, een zachte

Mocht de LIGNOGUARD-coating door diepe inkepingen

borstel of een microvezeldoek worden verwijderd. Esters,

of langere inwerking van hete materialen (bijv. houts-

ketonen, aromaten of chloorkoolwaterstoffen kunnen

kool) geschonden of verbrand zijn, dan kunnen door de

het oppervlak aantasten en de structuur of glans veran-

inwerking van vocht op de houtpulpkern verdere veran-

deren. Controleer voor gebruik de werking van deze mid-

deringen van de terrasplanken ontstaan.

delen op een onopvallende plek.
Daarom moeten dergelijke beschadigingen worden verMochten bij langere inwerkingstijd verkleuringen op het

meden of moeten beschadigde planken worden vervan-

oppervlak zijn ontstaan, dan adviseren wij een reiniging

gen.

met een milde bleekoplossing (bijv. Danklorix, 1:3 met
water verdund of Sagrotan dat in de reinigingsset is in-

Algemene richtlijnen

begrepen).
Bij vlekkenbehandeling moet u erop letten dat intensieIV. Schimmelvlekken

ve behandelingen onder sterke druk tot polijsten van het
oppervlak en daardoor tot meer glans kunnen leiden.

Schimmelvlekken ontstaan op plaatsen die gedurende

Werk daarom voorzichtig en altijd zo ruim mogelijk in

een langere periode afgedekt zijn en niet aan weersin-

de lengterichting van de terrasplanken. Schurende rei-

vloeden worden blootgesteld (bijv. onder plantenbak-

nigingsmiddelen, zoals bijv. schuurmiddel, kunnen het

ken, parasolstandaards, afdekkingen voor tuinmeubilair,

oppervlak beschadigen. Hetzelfde geldt voor het gebruik

kinderbadjes en zwembaden). Deze vlekken kunnen in

van staalwol, harde borstelharen en grof schuurpapier.

het ergste geval het oppervlak aantasten en het uiterlijk
van de terrasplanken negatief beïnvloeden.

Al de hier beschreven methoden om vlekken te verwijderen, zijn empirisch onderzocht. Daarbij kunnen niet

Daarom dient u te vermijden dat het grondoppervlak

alle mogelijke randvoorwaarden, toestanden, vlekver-

van het terras gedurende meerdere weken wordt af-

oorzakers en soorten belasting worden gesimuleerd. Wij

gedekt. In een vroeg stadium kunnen de donkere ver-

kunnen onmogelijk garanderen dat vlekken compleet

kleuringen door schimmelvlekken met behulp van een

worden verwijderd en dat het grondoppervlak er na de

chloorhoudende badreiniger (bijv. Sagrotan) worden

behandeling weer zoals voorheen uitziet.

verwijderd.
Niet volledig verwijderbare of verweerde vlekken, randen

V. IJs en sneeuw

of oppervlakveranderingen zijn daarom geen reden om
klachten in te dienen.

Voor het verwijderen van sneeuw op de terrasplanken
mogen geen gereedschappen met een scherpe rand
worden gebruikt, omdat deze het oppervlak kunnen beschadigen. Daarnaast mag er geen strooizout met split
www.terrafina.de

worden gebruikt.
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