
HANDLEIDING ONDERHOUD EN 
REINIGING VLONDERTERRASSEN

Uw vlonderterras mooi houden

Regelmatig reinigen
Op alle oppervlakken in de buitenlucht kan zich vuil, stof en 
verontreiniging ophopen. Om deze oppervlakken mooi te houden, 
moet u ze regelmatig reinigen. Composieten van GreenPlank® zijn 
weliswaar onderhoudsarm, maar geen onderhoudsvrije producten.
Reinig composietproducten van GreenPlank regelmatig. Zelfs als 
het er schoon uitziet, is het belangrijk de opbouw van pollen/vuil 
te voorkomen. Schimmelvlekken kunnen ontstaan wanneer vocht, 
pollen en/of vuil aanwezig zijn.  Wij raden een basisreiniging aan met 
een speciaal schoonmaakmiddel voor composietvlonderplanken of 
een combinatie van zeep (afwasmiddel), warm water en een zachte 
borstel. Na het reinigen grondig spoelen. Bent u niet helemaal zeker 
van het product dat u gebruikt om vlekken van uw vlonderterras te 
verwijderen? Test dan eerst een klein gedeelte op een onopvallende 
plaats om te bepalen of het product ook ongewenste verkleuring 
veroorzaakt. Spuit het gehele vlonderterras af met een tuinslang, niet 
met een hogedruk¬reiniger. De hogedrukreiniger sproeit zeepresten 
op andere oppervlakken, wat mogelijk vlekvorming tot gevolg heeft. 
Met een tuinslang kunt u het sopje voorzichtig afspoelen en alle 
watervlekken verwijderen. Hogedrukreinigers met een sproeikop 
verwijderen wel vlekken, vuil of schimmel, maar het risico bestaat dat 
zeepresten op andere oppervlakken terecht komen.

Natuurlijke verwering en kleurverandering
De eerste maanden na installatie zullen composietproducten van 
GreenPlank op natuurlijke wijze van kleur veranderen. Ze verweren 
naar een iets lichtere tint dan de oorspronkelijke kleur bij aanschaf. 
Net als bij hardhouten vlonders, treedt de kleurverandering 
vooral op in de eerste drie tot zes maanden. Daarna verweren de 
composietproducten van GreenPlank ¬op een fraaie, natuurlijke 
manier. Door een wisselende en ongelijkmatige blootstelling aan 
de zon en de elementen zal het terras ongelijkmatig verweren. 
Hoewel dit van tijdelijke aard is, kunt u ongelijkmatige blootstelling 
voorkomen door de eerste weken geen kleden, matten of meubilair 
op het terras te plaatsen. 

Vuil of viezigheid
Vuil en viezigheid verwijdert u van het vlonderterras met behulp van 
een warm sopje en een zachte borstel.

Schimmels en schimmelvorming
Als er pollen en vuil op het vlonderoppervlak aanwezig blijven, kan 
zich op dit laagje schimmel vormen. Wij adviseren de voedingsbron 
en schimmel te verwijderen met een tuinslang, een warm sopje en 
een zachte borstel.

IJs en sneeuw
U kunt steenzout of calciumchloride, verkrijgbaar in tuincentra, 
strooien om ijs te van het terras te verwijderen. Spoel het terras af 
zodra dit praktisch mogelijk is. Gebruik geen metalen sneeuwschuiver 
of scherpe gereedschappen: deze kunnen het terrasoppervlak 
beschadigen.

Tanninevlekken
Tanninevlekken komen van nature voor in alle houtsoorten. Soms 
komen deze vlekken naar boven in composietterrassen waar 
houtvezels aan de oppervlakte zijn blootgesteld aan zon en water. 
Tanninevlekken kunnen tijdens of kort na het plaatsen van het 
terras optreden, maar na verloop van tijd verdwijnen ze weer. 
Afhankelijk van het seizoen kan dit enkele weken tot enkele 
maanden in beslag nemen. Als de tanninevlekken na afl oop van het 
verweringsproces eenmaal zijn verdwenen, keren ze niet terug. Om 
tanninevlekken versneld te verwijderen, gebruikt u een zelfgemaakt 
warm sopje of een commercieel verkrijgbaar reinigingsmiddel voor 
composietterrassen en een zachte borstel. Volg bij een commercieel 
reinigingsmiddel de instructies van de fabrikant.

Krijtstrepen
Alle gekleurde krijtlijnen zijn blijvend. Door de betreffende plek met 
een zachte borstel en een warm sopje te schrobben kunt u het krijt 
voor een deel verwijderen.

Olie-, vet- en etensvlekken
Verwijder gemorste etensresten zo snel mogelijk. Sproei ze af met 
een tuinslang en gebruik een warm sopje en een zachte borstel om 
de etensresten van het oppervlak te verwijderen. Naspoelen met 
warm water.

Inktvlekken
Inktvlekken zijn blijvend. Schrobben met een warm sopje kan de vlek 
echter iets lichter maken. Grondig naspoelen. Gebruik NOOIT een 
reinigingsmiddel op basis van chloor.

ALGEMEEN
De afbeeldingen en instructies in deze onderhoudshandleiding 
dienen uitsluitend ter illustratie. De consument aanvaardt alle risico’s 
en aansprakelijkheid in verband met het onderhouden en gebruiken 
van het product.
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