
Instructies voor reiniging, onderhoud en 
gebruik voor alle UPM ProFi terrasvloeren

Vuilvrij
Door bladeren en andere resten met een bezem te verwijderen, wordt de noodzaak van 

vloerreiniging tot een minimum beperkt.

Normale reiniging
Reiniging met water en een zachte borstel is vaak voldoende om stof en vuil te verwijderen. 

Normale schoonmaakmiddelen kunnen ook worden toegevoegd aan het water, zonder de vloer te 

beschadigen. 

Voor een nog grondigere reiniging wordt het gebruik van een hogedrukreiniger aanbevolen. Een fijne 

reinigingsstraal is het meest effectief. Om beschadiging van het vloeroppervlak te voorkomen, moet 

de druk middelhoog zijn (niet hoger dan 80 bar). Bovendien moet het spuitmondstuk minimaal op 

een afstand van 35 cm van de planken worden gehouden. De temperatuur van het water mag niet 

hoger zijn dan 40 °C. Er mogen uitsluitend standaardmondstukken worden gebruikt. De vloer dient 

eerst met een reinigingsoplossing te worden bespoten, vervolgens met een zachte borstel te worden 

schoongeveegd en ten slotte te worden afgespoeld met water.

Gebruik nooit materialen met een schurend oppervlak (schoorspons/schuurpad), aangezien deze 

het vloeroppervlak beschadigen.

Olie- en vetvlekken
Dankzij het gesloten oppervlak van UPM ProFi terrasvloeren kunnen gemorste olie en gemorst vet 

gewoonlijk zonder vlekvorming worden verwijderd. Dergelijke gemorste producten dienen te worden 

verwijderd, waarna het oppervlak zo snel mogelijk (bij voorkeur binnen 3 uur) met warm water en 

een schoonmaakmiddel moeten worden gereinigd. Mocht er toch een vetvlek achterblijven, dan kan 

deze met behulp van een huishoudelijk ontvettingsmiddel worden verwijderd. De vloer moet grondig 

worden gespoeld nadat deze met warm water is gereinigd. Het verdient aanbeveling een grilmat 

onder een gril/barbecue te leggen.

Krassen en schuurplekken
UPM ProFi terrasplanken zijn bestand tegen normaal gebruik van de vloer. Er kunnen echter plekken 

of krassen op het oppervlak ontstaan wanneer meubels of andere zware objecten over de vloer 

worden versleept (bij gebruik van zware objecten moeten voorzorgsmaatregelen worden getroffen, 

bijvoorbeeld door er rubberen matten onder te leggen). Deze plekken of krassen zullen niet de 
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structuur van de vloer aantasten en in de loop van de tijd minder zichtbaar worden. Voor UPM ProFi Lifecycle-

producten kunnen deze krassen ook voorzichtig met een heteluchtpistool worden gerepareerd (pas op dat u geen 

brandplekken op de vloer maakt). Het vloeroppervlak mag onder geen enkele voorwaarde worden geschuurd.

Schimmel of meeldauw
Schimmel en meeldauw doen zich van nature voor op vochtige oppervlakken die stoffen op basis van planten 

(bladeren, pollen, zaden, stof etc.) bevatten. Schimmel groeit op onbehandelde houten vloeren of traditionele 

composietvloeren met een open oppervlak (tenzij er een biocide is gebruikt). UPM ProFi Deck en Piazza zijn vrij 

van biociden, maar hebben een gesloten oppervlak waardoor schimmelgroei tot een minimum wordt beperkt. 

UPM ProFi Lifecycle en Vision hebben een gesloten oppervlak en is behandeld met een milde biocide om 

schimmelgroei tot een minimum te beperken. Het is echter belangrijk dat terrasplanken worden vrijgehouden van 

bladeren en ander tuinafval. In geval van schimmelvorming moeten de terrasplanken worden gereinigd met een 

normaal huishoudelijk schimmelverwijderingsmiddel.

IJs en sneeuw
Er mag strooizout worden gebruikt om ijs te verwijderen van UPM ProFi terrasvloer. Voor het ruimen van sneeuw 

mogen ook kunststof of houten sneeuwscheppen worden gebruikt. Er mogen geen metalen sneeuwscheppen en 

wegenzand worden gebruikt omdat ze krassen op het vloeroppervlak kunnen veroorzaken. Grote hoeveelheden 

sneeuw moeten altijd worden verwijderd.

Roest/hardnekkige vlekken
Als er metalen vijlsel (bijv. afkomstig van ijzeren railings of tuinmeubelen) op de vloer achterblijft, kunnen er 

roestvlekken ontstaan. Deze mogen worden verwijderd met behulp van een voor composietvloeren goedgekeurd 

schoonmaakmiddel op basis van oxaalzuur volgens de instructies van de fabrikant.

Tannine- of roestvlekken (UPM ProFi Lifecycle)
Zoals bij vele houtbevattende producten kunnen er tanninevlekken ontstaan door een reactie tussen 

hardhoutvezels, vocht en metalen vijlsel (bijv. afkomstig van ijzeren railings, verpakkingsmateriaal, tuinmeubelen 

of constructiegereedschap). De donkere plekken verdwijnen vaak vanzelf tijdens de natuurlijke blootstelling van 

de vloer aan weer en wind (ongeveer 12 weken). Deze mogen ook worden verwijderd met behulp van een 

voor composietvloeren goedgekeurd schoonmaakmiddel op basis van oxaalzuur volgens de instructies van de 

fabrikant. Roestvlekken die zijn veroorzaakt door metalen vijlsel dat op de vloer is achtergebleven, mogen op 

dezelfde manier worden verwijderd.

Krijtlijnen
Zaaglijnen dienen uitsluitend met niet-permanente markeerpotloden te worden getekend. Gewoonlijk moet  

warm water en een schoonmaakmiddel voldoende zijn om dergelijke lijnen te verwijderen. 

Zwarte rubbersporen op UPM ProFi Deck 150
Om zwarte sporen van schoenzoolrubber of rubberhamers te verwijderen, kunt u een gum gebruiken 

(potloodgum).

Verf en vernis
UPM ProFi terrasvloer is zodanig ontwikkeld dat er tijdens de levensduur van de vloer geen nieuwe 

oppervlaktecoating hoeft te worden aangebracht. Het gebruik van verf en vernis dient te worden voorkomen 

omdat de kans bestaat dat deze zich niet goed aan het oppervlak hechten en de wrijvingseigenschappen  

van de vloer reduceren.

Onderhoud en gebruik
Het verdient aanbeveling om de constructie ten minste om de twee jaar te inspecteren en indien nodig te 

repareren.

Voor alle reinigingsmiddelen geldt dat de instructies van de fabrikant met betrekking tot het voorgeschreven 

gebruik, de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en de afvoer strikt moeten worden aangehouden. Het  

verdient aanbeveling om schoonmaakmiddelen eerst op een kleine onopvallende plek van uw vloer uit  

te proberen. Verschillende schoonmaakmiddelen dienen nooit te worden gemengd, en de vloer dient  

grondig te worden gespoeld na elk gebruik. 
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UPM Kymmene Corporation behoudt zich te allen tijde het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen en aan te passen.  
De informatie was correct ten tijde van de publicatie. Ga voor de meest actuele versie naar www.upmprofi.com.


