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OVERZICHT

UPM PROFI TERRASVLOERPLANKEN
OVERZICHT
Piazza One, Piazza Pro, Deck 150, Terra 127
PRODUCTGEGEVENS
Piazza One

Piazza Pro

Deck 150 /
Deck 150 UV+

Terra 127

Lengte, m

4

4

Deck 150: 4, 5*, 6*
Deck 150 UV+: 4

3,15

Palletformaat, stuks

49

49

84

88

MATERIAALVEREISTEN per m2 (vereisten bij benadering bij gebruik voor woningen)
Piazza One

Piazza Pro

Deck 150 /
Deck 150 UV+

Deck 150

Terra 127
Deck 127

Afmetingen, mm

25 x 140

25 x 140

28 x 150

28 x 127,5

Terrasplanken, strekkende meter

7

7

6,5

7,5

Support Rail, strekkende meter

3,4

3

3

3,4

Bevestigingsschroef

1 per terrasplank

Installatie met kliksysteem: geen schroeven of gereedschap nodig
Click Clips, stuks

niet mogelijk

18 Click Clips**

17 Click Clips

niet mogelijk

20 Wing Clips

18 T-Clips

17 T-Clips

22 T-Clips

Alu Rail, strekkende meter

7

niet mogelijk

6,5

7,5

Schroeven voor Alu Rail, stuks

20

niet mogelijk

17

22

Montage met clips
Clips incl. Schroeven, stuks
Montage met Alu Rail

Clips

geen clips nodig bij installatie met Alu Rail

Optionele componenten
Start Clip

indien nodig

indien nodig

indien nodig

indien nodig

Rail Step

niet mogelijk

niet mogelijk

indien nodig

niet mogelijk

Cover Strip

indien nodig

indien nodig

indien nodig

indien nodig

Rubber Strip, strekkende meter

7

7

6,5

7,5

Rubber Pad

indien nodig

indien nodig

indien nodig

indien nodig

* Op bestelling gemaakt
** Kliksysteem voor Piazza Pro is afhankelijk van beschikbaarheid
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OVERZICHT

AFSTAND TUSSEN BALKEN, cm
Piazza One

Piazza Pro

Deck 150 /
Deck 150 UV+

Terra 127

Woningen

35

40

40

35

Bedrijven

–

30

40

–

Grote hoogten Woningen

35

40

T-Clip: 30 / Alu Rail: 40 –

–

30

Alu Rail: 40

–

–

T-Clip: 30 / Alu Rail: 40 –

–

–

Alu Rail: 40

–

Piazza One

Piazza Pro

Deck 150 /
Deck 150 UV+

Terra 127

Structuur
Kleurbestendigheid
Vlekbestendigheid

Structuur
Kleurbestendigheid
Vlekbestendigheid

Structuur

Structuur

Woningen

25 jaar aflopend

25 jaar aflopend

10 jaar volledig

10 jaar aflopend

Bedrijven

–

20 jaar aflopend

5 jaar volledig

–

Bedrijven
Warme landen Woningen
Bedrijven

–

GARANTIE

Neem voor meer informatie over de productgaranties van UPM ProFi contact op met uw plaatselijke distributeur.
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UPM PROFI PIAZZA –

De beste in zijn klasse met de uitstraling
van natuurlijk hout
3a

5

1

4

3b

2

1
2

Terrasplanken

verkrijgbaar in vier verschillende kleuren en twee uitvoeringen: Piazza One en Piazza Pro.

Cover Strip

voor rechte of zelfs gebogen vloerranden.

3a T-Clip en Wing Clip**
Bevestiging
opties

snelle montage en verwijdering van terrasplanken, waarbij ruimte wordt gelaten voor normale
thermische uitzetting en inkrimping.

3b Alu Rail*

zorgt voor een gesloten en eenvoudig te reinigen vloeroppervlak, creëert een sterke structuur
voor zware toepassingen.

4

5

Support Rail

de basis voor een goede onderconstructie. Verschillende opties beschikbaar: UPM ProFi
Support Rail voor installatie op maaiveldhoogte op harde, vlakke oppervlakken (niet verhoogd)
of UPM ProFi Alu Support Rail Large voor verhoogde terrasvloeren, of UPM ProFi Alu Support
Rail Small voor installatie op maaiveldhoogte op uitsluitend harde vlakke oppervlakken (niet
verhoogd) met minimale montagehoogten.

Rubber Strip*

voor een gesloten vloeroppervlak. Zorgt voor de kenmerkende nautische uitstraling.

* Bij gebruik van Alu Rail voor Piazza One alleen of Rubber Strip moeten extra ventilatiepunten worden toegevoegd: zie de installatie-instructies.
** T-Clip voor Piazza Pro en Wing Clip voor Piazza One.
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PRODUCTSPECIFICATIES

UPM PROFI PIAZZA
• 25 jaar garantie op vlekbestendigheid
• 25 jaar garantie op de structuur
• Made in Germany

• Uitstraling van natuurlijk hout
• 75% gerecycled: massief profiel
• 25 jaar garantie op kleurvastheid

UPM PROFI PIAZZA
Californian
Oak

Silver
Teak

Brazilian
Walnut

Streaked
Ebony

UPM ProFi Piazza Pro
25 x 140 mm
Lengte: 4 m

•

•

•

•

UPM ProFi Piazza One
25 x 140 mm
Lengte: 4 m

•

•

•

•

UPM ProFi Piazza Cover Strip
12 x 66 mm
Lengte: 4 m

•

•

•

•

UPM ProFi Support Rail
40 x 60 mm
Lengte: 4 m

Kleur: zwart

•beschikbaar

Zie pagina 9-11 voor bevestigingsclips en andere accessoires

Californian Oak

Silver Teak

Brazilian Walnut

Streaked Ebony

UPM ProFi Piazza Pro of Piazza One?
Beide terrasplanken zijn gemaakt met hetzelfde hoogwaardige oppervlak en ultra-duurzame
kern. Beide zijn verkrijgbaar in dezelfde luxueuze kleuren en hebben hetzelfde hoge gehalte
gerecycled Europees plastic.
De Piazza Pro heeft een voller profiel en is rondom volledig voorzien van een coating. De
Piazza Pro is bovendien stijver, sterker en heeft een superieure dimensiestabiliteit: het is gewoon
het beste van het beste.
Piazza Pro

Piazza One

Garantie: structuur, vervaging en vlekken

25 jaar

25 jaar

Wordt volledig vlak gemonteerd

Ja

Ja

Terrasvloeren (afstand tussen balken)

Ja (40 cm)

Ja (35 cm)

Commerciële terrasvloeren (afstand tussen balken) Ja (30 cm)

Nee

Kliksysteem voor snelle installatie

Nee

Ja
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INSTALLATIESYSTEEM

UPM PROFI DECK 150 –

Beste in zijn klasse voor eigentijds ontwerp:
het complete vloersysteem
1

2a

5

3b

3a
2b

2c

4

1

Terrasplanken

leverbaar in 6 verschillende kleuren.

2a Rail Step
Randafwerking
opties

de gepatenteerde oplossing voor snelle en professionele installatie van trappen, vloer- en
zwembadranden.

2b Cover Strip

voor rechte of zelfs gebogen vloerranden.

2c

End Caps

dekt de holle kamers van de terrasvloerplanken af met een gepatenteerd vergrendelingssysteem.

3a T-clip
Bevestiging
opties

snelle montage en verwijdering van terrasplanken, waarbij ruimte wordt gelaten voor normale
thermische uitzetting en inkrimping.

3b Alu Rail*

zorgt voor een gesloten en eenvoudig te reinigen vloeroppervlak, creëert een nog sterkere
structuur voor zware toepassingen.

4

5

Support Rail

de basis voor een goede onderconstructie. Verschillende opties beschikbaar: UPM ProFi Support
Rail voor installatie op maaiveldhoogte op harde, vlakke oppervlakken (niet verhoogd) of UPM
ProFi Alu Support Rail Large voor verhoogde terrasvloeren, of UPM ProFi Alu Support Rail Small
voor installatie op maaiveldhoogte op uitsluitend harde vlakke oppervlakken (niet verhoogd) met
minimale montagehoogten.

Rubber Strip*

voor een gesloten vloeroppervlak. Zorgt voor de kenmerkende nautische uitstraling.

* Bij gebruik van Alu Rail of Rubber Strip moeten extra ventilatiepunten worden toegevoegd: zie de installatie-instructies
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PRODUCTSPECIFICATIES

UPM PROFI DECK 150
• Stijlvol ontwerp met stedelijke uitstraling
• 55% gerecycled: speciaal ontworpen
profiel

• Hoge slagvastheid en vlekbestendigheid
• Made in Germany

• 10 jaar garantie op de structuur
• Slimme accessoires voor een
professionele afwerking

UPM PROFI DECK 150

Deck 150

Autumn
Brown

Chestnut
Brown

Stone
Grey

Night Sky
Black

Silver
Green

Pearl
Grey

UPM ProFi Deck 150
28 x 150 mm
Lengte: 4 m + 6 m
(5 m op bestelling)

•

•

•

•

•

•

UPM ProFi Cover Strip
12 x 66 mm
Lengte: 4 m

•

•

•

•

•

•

UPM ProFi Rail Step
68/28 x 110 mm
Lengte: 4 m

•

•

•

•

•

•

UPM ProFi Support Rail
40 x 60 mm
Lengte: 4 m

Kleur: zwart

110
28
68

Deck 150

UPM ProFi Deck 150 UV+
28 x 150 mm
Lengte: 4 m

(voor gebruik in gebieden met hoge UV-stralingsniveaus, bijv. op grote hoogte)

•

•

•

UPM ProFi Deck 150
Eindkap
27 x 149 x 23 mm

•

•

•

UPM ProFi Rail Step
Eindkap
27/67 x 109 x 23 mm

•

•

•

Chestnut Brown

•

•

•

•

•

•

•

•beschikbaar •op bestelling gemaakt •afhankelijk van beschikbaarheid

Zie pagina 9 - 11 voor bevestigingsclips en andere accessoires

Autumn Brown

•

Stone Grey

Night Sky Black

UPM ProFi Rail Step
• Snelle en professionele trappen
• Slijtvaste randen voor terras en
zwembad
• Past bij alle kleuren van Deck 150

Silver Green

Pearl Grey

UPM ProFi T-Clip
• Snelle montage/demontage
van terrasplanken
• Maakt thermische uitzetting van
terrasvloerplanken mogelijk
• T-Clip Large maakt haakse
plankbevestiging mogelijk

UPM ProFi Rubber Strip
• Zorgt voor de kenmerkende nautische
uitstraling
• Voorkomt dat vuil tussen de
terrasvloerplanken kan vallen
• Verhoogt de wrijvingsweerstand
• Extra ventilatiepunten nodig
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PRODUCTSPECIFICATIES

UPM PROFI TERRA 127
• 10 jaar garantie op de structuur bij
gebruik voor woningen

• Zuivere en stijlvolle uitstraling
• Tot 97% gerecycled: speciaal
ontworpen profiel

• Goede vlekbestendigheid
• Made in Germany

UPM PROFI TERRA 127
Deck 127

UPM ProFi Terra 127
28 x 127,5 mm
Lengte: 3,15 m

Grey

Black

•

•

•beschikbaar•op bestelling gemaakt

UPM ProFi Deck 150 of Terra 127?
Beide terrasplanken bieden uitstekende vlekbestendigheid en hoge slagvastheid, ook bij koud
weer, en zijn voorzien van een ultra-duurzame kern die gegarandeerd bestand is tegen rot.
Met een aandeel van tot 97% gerecycled materiaal biedt Terra 127 optimale duurzaamheid,
terwijl de verbeterde samenstelling van Deck 150 (nog altijd met 55% gerecycled materiaal
op basis van plastic) voor superieure sterkte, stijfheid, krasbestendigheid en kleurvastheid zorgt.
Deze geavanceerde eigenschappen, samen met het unieke assortiment kleuren en accessoires
van Deck 150, resulteren in het beste terrasvloersysteem in zijn klasse van Europa voor een
eigentijds ontwerp.

Deck 150

Terra 127

Wordt volledig vlak gemonteerd

Ja

Ja

Compleet systeem voor ultieme afwerking

Ja

Nee

Terrasvloeren (afstand tussen balken)

Ja (40 cm)

Ja (35 cm)

Commerciële terrasvloeren (afstand tussen balken)

Ja (40 cm)

Nee

Kliksysteem voor snelle installatie

Ja

Nee
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Grey

Black

PRODUCTSPECIFICATIES

TERRASPLANKEN BEVESTIGEN
Doel en info

Montagespeling
tussen de planken

Materiaal

T-Clip Small voor
Piazza Pro, Deck 150, Terra 127
12 x 22 x 45 mm

terrasplanken bevestigen

6 mm

Composiet

100 +
schroeven

T-Clip Large voor
Piazza Pro, Deck 150, Terra 127
12 x 22 x 63 mm

terrasplanken bevestigen

6 mm

Composiet

100 +
schroeven

Wing Clip voor
Piazza One
13 x 25 x 30 mm

terrasplanken bevestigen

6 mm

Composiet

100 +
schroeven

Alu Rail voor
Deck 150
22 x 22 mm
Lengte: 4 m

alternatief voor montage met clip

6 mm

Aluminium

Alu Rail voor
Piazza One
12 x 18mm
Lengte: 4 m

alternatief voor montage met clip

6 mm

Aluminium

Start Clip voor
Piazza Pro, Deck 150, Terra 127
10 x 20 mm

voor montage van begin- en eindplanken

Staal

50 +
schroeven

Start Clip voor
Piazza One
14 x 20 mm

voor montage van begin- en eindplanken

Staal

50 +
schroeven

Doos met schroeven
Groot, 100 st*
4 x 40 mm

voor gebruik met onderconstructie
van composiet of hout

A4-staal

Doos met schroeven
Klein, 100 stuks**
4 x 26 mm

voor gebruik met Alu Support Rail

A4-staal

Doos met schroeven
Speciaal, 200 stuks
3,9 x 22 mm

voor directe bevestiging en Start Clipbevestiging aan Alu Support Rail

A2-staal

* Meegeleverd in dozen met standaard T-Clip en Wing Clip
** Meegeleverd in dozen met standaard T-Clip en Wing Clip voor Alu Support Rail

UPM ProFi Cover Strip
• Flexibel profiel voor rechte
of afgeronde randen
• Past bij alle kleuren van Piazza
en Deck 150

UPM ProFi Alu Rail
• Biedt een gesloten en gemakkelijk
te reinigen terrasvloeroppervlak
• Extra versterking voor abnormale
lasten
• Extra ventilatiepunten nodig
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Aantal
in doos

UPM PROFI ACCESSOIRES VOOR
ALLE TERRASPLANKEN
UPM PROFI PRODUCTSPECIFICATIES VOOR ALLE TERRASPLANKEN
Doel

Materiaal

Alu Support Rail
Small*
23 x 40 mm
Lengte: 1,8 m

extra dun profiel voor
voor lage terrasvloerconstructies

Aluminium

Alu Support Rail
Large*
45 x 68 mm
Lengte: 4 m

voor extra brede overspanning
tot 110 cm

Aluminium

Connector voor Alu Support Rail
Large*/
Connector voor Click Alu Support Rail
Large
32 x 58 / 20 x 43 mm
Lengte: 0,2 m

gemakkelijke en snelle verlenging
van aluminium onderconstructie

Aluminium

Rubber Pad
maten S, M, L
3/8/20 x 60 x 90 mm

voor kleine hoogteaanpassingen
van de onderconstructie, waardoor
water onder de terrasvloer kan stromen

Rubber

Rubber Strip
9 x 11 mm
Lengte: 1 doos = 50 m

zorgt voor een gesloten
terrasvloeroppervlak
en een nautische uitstraling

Rubber

Foot
Klein: 35-70, normaal: 65-155,
groot: 145-225 mm

gemakkelijk hoogte aanpassen van
onderconstructie

Kunststof

* Afhankelijk van beschikbaarheid
** Voor montage met UPM ProFi kliksysteem

UPM ProFi Rubber Pad
• Steun voor balken als ondergrond iets ongelijk is
• Water- en dampdoorlatend
– Onbelemmerde waterdoorstroming onder de
terrasvloerconstructie
– Extreem waterdoorlatend
		 rubbergranulaat (18.000 l/h/m2)
– Rotbestendig
– Verlengt de levensduur van houten balken
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PRODUCTSPECIFICATIES

Componenten van de onderconstructie
UPM ProFi Alu Support Rail Large
• De probleemoplosser voor extra grote
overspanningen tot 110 cm tussen twee
steunpoten
• Tijd- en kostenbesparende oplossing
– Minder poten nodig; besparingen zijn
meer dan hogere prijs van
Alu Support Rail
– Snellere montage: eenvoudige en snelle
klikmontage op UPM ProFi Foot
• Installatie rechtstreeks op de grond
mogelijk met tussengeplaatste Rubber Pads
20 mm

UPM ProFi Connector
Alu Support Rail Large
• Gemakkelijke en snelle verlenging door
insteken
• Montage met minimaal afval
• Verbinden van twee Alu Support Rails
zonder steunvoet mogelijk

UPM ProFi Foot
• Klikbevestiging op Alu Support Rail Large,
kan op houten balken geschroefd worden
• Gemakkelijk en flexibel, oneindig te
variëren hoogteafstelling, zelfs als er al
balken geplaatst zijn
• Flexibel in alle richtingen, compenseert
hellingen tot 8%
• Kan tot 1195 kg per poot ondersteunen
• Afgeronde voetplaat voorkomt schade
aan waterbestendige membranen

UPM ProFi Alu Support Rail Small
• Extra dun profiel (23 mm) voor lage
terrasvloerconstructies
• Voor minimale montagehoogten
bij installatie direct op de grond
• Ingebouwd waterdoorlatend
rubbermateriaal voet zorgt voor
afwatering
• Alleen op harde, vlakke ondergronden
monteren

UPM ProFi Support Rail
• Voordeligste oplossing voor het maken van
onderconstructies
• Alleen op harde, vlakke ondergronden
monteren
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UPM PROFI CLICK SYSTEM

Snel en ergonomisch installatiesysteem voor
professioneel gebruik
• Supersnelle montage
– tot 2,5 keer sneller dan
conventionele montage
• Ergonomisch
– kan worden voorbereid op
werkbankhoogte

• Eenvoudig
– voorboren of schroeven zijn
niet nodig
• Hoogwaardige en duurzame
componenten
• Geschikt voor vele
terrasvloerdoeleinden

Ga voor de volledige specificaties van componenten naar
www.upmprofi.com/nl/commerciele-composiet-terrasvloeren/montage-terrasvloer/klikvloer/
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COMPONENTEN
VAN UPM PROFI CLICK SYSTEM
voor gebruik met UPM ProFi Deck 150 en Piazza Pro terrasplanken
• Supersnelle klikmontage: 2,5 keer sneller dan conventionele
montage
• Onderconstructie kan worden voorbereid op werkbankhoogte,
zodat de knieën en rug worden ontzien

• Voorboren en schroeven zijn niet nodig
• Zelfs prefabricage is mogelijk om niet alleen de montagetijd,
maar ook het geluidsniveau en de hoeveelheid productieafval
op het terrein van de klant tot een minimum te beperken

COMPONENTEN VAN UPM PROFI CLICK SYSTEM
Doel

Materiaal

Click Clip
27 x 27 x 43 mm

snelle en stevige montage van
terrasplanken, zonder schroeven

Kunststof

Click Alu Support Rail voor Deck 150
42 x 68 mm
Lengte: 4 m

met voorgeboorde gaten met een
onderlinge afstand van 150 mm voor
Click Clips, overspanningen tot 100 cm

Aluminium

Click Alu Support Rail voor Piazza Pro
42 x 68 mm
Lengte: 4 m

met voorgeboorde gaten met een
onderlinge afstand van 140 mm voor
Click Clips, overspanningen tot 100 cm

Aluminium

Connector voor
Click Alu Support Rail Large
20 x 43 mm
Lengte: 0,2 m

verbinding van steunrails in lengterichting
met minimaal afval

Aluminium

Hoekstuk
25 x 60 x 60 mm

haakse verbinding van
steunrails

Staal

Foot
Klein: 35-70 mm, normaal: 65-155 mm,
groot: 145-225 mm

maakt verhoogde vloeren van
35 tot 225 mm mogelijk

Kunststof

Direct Fix Clip
10 x 28 x 28 mm

zorgt ervoor dat de terrasplanken
op hun plaats blijven

Staal

Click Start Clip
35 x 24 x 50 mm

maakt snelle montage van
Aluminium
de eerste en laatste vloerplanken mogelijk

Click Rail Step Clip
38 x 19 x 50 mm

maakt snelle montage van
Rail Step voor vloerranden mogelijk

Aluminium

Quiet Tape
1 x 6 mm
Lengte: 33 m

dempt geluidstrillingen

Rubber

Volg altijd de uitgebreide installatie-instructies op
www.upmprofi.com/nl/commerciele-composiet-terrasvloeren/montage-terrasvloer/klikvloer/

de clips in
1. Klik
de rails

2.

Bouw het onderframe
met hoekstuk

3.

Klik de voeten op de
rails
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4.

Klik de planken op het
frame

Eén
installateur
kan

10 m² vloer
leggen
in 1 uur

Volg altijd de uitgebreide

MONTAGE-INSTRUCTIES van UPM ProFi
op www.upmprofi.com en in de dozen met T-Clip en Wing-Clip.
Om het beste uit uw vloer te halen, moet u tijdens de
montage ermee rekening houden dat composietvloeren
zich anders gedragen dan houten vloeren. Volg altijd
de uitgebreide montage-instructies van UPM ProFi. Het
nalaten hiervan kan leiden tot verminderde prestaties van

uw terrasvloer en het vervallen van de fabrieksgarantie
van UPM ProFi. De volgende punten worden hier vermeld,
maar mogen niet worden gezien als een alternatief voor het
volgen van de uitgebreide montage-instructies.

1. De onderconstructie moet in elk geval worden gebouwd als een
stevig, onderling verbonden frame dat goed geventileerd is en
waarbij het regenwater aan de onderzijde efficiënt kan wegstromen.

4. De terrasvloer moet zodanig worden gemonteerd dat de kleine
voegen tussen de aangrenzende planken deel uitmaken van het
ontwerp. Dit kan bijvoorbeeld door de planken zo uit te lijnen
dat de voegen één rechte lijn vormen, door de richting van de
planken aan te passen of door een afkaderplank haaks op de
eigenlijke terrasvloer te monteren.

0%

1-1,5%

2. UPM ProFi Support Rail en Alu Support Rail Small mogen alleen op
vlakke, stevige draagoppervlakken worden gemonteerd en moeten
aan de grond worden bevestigd met een onderlinge afstand van 1
m. Een verhoogd terras kan worden gebouwd op een stevig frame
dat is gemaakt met UPM ProFi Alu Support Rail Large en meerdere
UPM ProFi Foot's, of duurzaam hout.

5. UPM ProFi T-Clips, Wing
Clips en Alu Rail zijn allemaal
ontworpen om thermische
uitzetting en krimp in de
lengterichting mogelijk te
maken. Om ervoor te zorgen
dat de planken op hun
plaats blijven zitten en dat de
openingen op één lijn liggen,
moet elke plank met een
schroef direct door de messing
van de plank worden bevestigd
aan de onderconstructie.

2

1

1x in het midden van elke plank

3. Composietvloeren hebben een lagere vochtabsorptie dan houten planken en zwellen minder snel op bij nat weer. Ze zetten in de lengte van de
planken echter wel iets uit en krimpen iets als gevolg van temperatuurveranderingen. Het wegvallen van de resterende productiespanning in de
eerste jaren na de installatie kan leiden tot een geringe inkrimping van
de terrasplanken. Dit is normaal. Gebruikelijke waarden zijn lager dan
0,5 mm voor Piazza Pro, ongeveer 1,5 mm voor Piazza One en Deck
150 en maximaal 3 mm per m voor Terra 127.. Bij montage bij warm weer
( temperatuur van de terrasplank meer dan 20°C ) mag er geen dilatatievoeg tussen de uiteinden van 2 opeenvolgende planken open gelaten
worden ( behalve bij Piazza Pro 3 mm ). Wanneer de temperatuur van de
planken minder dan 20°C is, moet er een dilatatievoeg van 3 mm ( behalve bij Piazza Pro 6 mm ) open gelaten worden voor 4 meter planken
en 4 mm voor 6 meter planken.

6. Voor het verbinden van de
uiteinden van terrasplanken
moeten twee steunrails
worden gebruikt op de
plaats waar ze tegen elkaar
liggen. Elk uiteinde van een
plank moet met zijn eigen
clip worden vastgezet. Voor
Piazza Pro, Deck 150 is
de aanbevolen maximale
oversteek van een plankeinde
50 mm, voor Piazza One en
Terra 127 is dat maximaal
30 mm.

> 20 °C
≤ 20 °C

≤ 20°C
3 mm

> 20°C
0 mm (no gap)

b.v. temperatuursverandering
van 40°C = 6 mm uitzetting/
krimp bij een 4m plank
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VLOERONDERHOUD

ONDERHOUD EN VERWERING:
Wat te doen en te verwachten

Minimaal onderhoud

Blijvend mooi

UPM ProFi Deck is zodanig ontworpen dat het extreem weinig
onderhoud nodig heeft: schuren, oliën en lakken zijn niet
nodig. Zoals bij iedere buitenvloer zijn regelmatig reinigen en
het juiste onderhoud nodig om ervoor te zorgen dat de vloer
jarenlang mooi blijft.

In tegenstelling tot veel conventionele terrasvloeren van WPC
of hout hebben UPM ProFi terrasvloeren geen last van het
kenmerkende “vergrijzende” effect. Bij correct onderhoud
ontstaan ook geen vlekken en schimmel zoals bij andere
terrasvloeren. UPM ProFi Piazza is bijzonder goed bestand
tegen kleurvervaging. UPM ProFi Deck 150 en Terra 127
zullen in de loop van de tijd geleidelijk lichter worden:
reinigen met een hogedrukspuit en een borstel helpt de kleuren
te behouden. Op locaties op grote hoogte kan de sterkere
UV-straling het natuurlijke verweringsproces versnellen. Voor
dergelijke omgevingen worden UPM ProFi Piazza en Deck
150 UV+ aanbevolen.

1. Door bladeren en andere resten met een bezem te
verwijderen, wordt de noodzaak van vloerreiniging tot
een minimum beperkt.
2. Reiniging met warm 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.
3. 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, mag de druk
niet meer dan 80 bar bedragen. 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. 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.
4. 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.
5. Bleekmiddel en schurende reinigingsmiddelen mogen niet
worden gebruikt op de UPM ProFi-producten.
6. Voor vloeren waar veel op gelopen wordt, zoals
bij toepassing in bedrijven of openbare gebouwen,
worden regelmatige inspecties van de vloerconstructie
aanbevolen.

Als vuil of resten enkele weken op de Deck 150 of Terra 127
blijven liggen, kan dit leiden tot verkleuring.
LET OP
voor alle producten van UPM ProFi:
In de felle zon worden de donker gekleurde planken
warmer dan de lichter gekleurde planken. Op dergelijke
zonnige en tegen wind afgeschermde locaties moet
u de temperatuur van de planken controleren voordat
rechtstreeks huidcontact plaatsvindt, bijvoorbeeld
blootvoets op de vloer lopen.
Zoals met alle materialen, is vuil op lichtere kleuren beter
zichtbaar dan op donkere kleuren. Intensievere reiniging
van vloeren met lichtere kleuren kan daarom noodzakelijk
zijn.
Tussen verschillende productieseries kunnen lichte
afwijkingen in de kleuren voorkomen.
Onder bepaalde omstandigheden kunnen elektrostatische
ladingen worden opgewekt. In de montage-instructies
vindt u advies over hoe u dit tot een minimum kunt
beperken.
Alle informatie over montage en onderhoud van
UPM ProFi-producten vindt u in de meest actuele
montage-, reinigings- en onderhoudsinstructies
op www.upmprofi.com.

Voorbeelden van typische kleurverandering na verloop van tijd
UPM ProFi Deck 150 Autumn Brown en Pearl Grey

UPM ProFi Piazza Streaked Ebony
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ONDERSTEUNINGSDIENSTEN

HOE KUNNEN WIJ HELPEN?
UPM ProFi biedt een breed scala aan ondersteuningsdiensten.
Wij bieden u de meest recente informatie over onze nieuwste producten,
technische gegevens en installatiehandleidingen.
Laat u inspireren door onze referentiefoto's en vraag om ondersteuning bij grotere vloerprojecten.
Deck Planner
Een online tool die het ontwerp van
terrasvloeren gemakkelijk maakt en
de benodigde hoeveelheid materiaal berekent.
• Begin de configuratie op
www.upmprofi.com/deckplanner

Extranet met exclusieve toegang tot informatie op maat
voor UPM ProFi installateurs, distributeurs, architecten en
planners
Ondersteuning bij grote projecten
Technisch advies en hulp bij de installatie van grote
UPM ProFi projecten (meer dan 250 m2).
• Neem contact op met het technische ondersteuningsteam
van UPM ProFi via e-mail profi.tech.support@upm.com

Professionele installateurs
helpen bij het maken van de terrasvloer
• Gecertificeerde installateurs zijn door UPM ProFi getraind in
geavanceerde installatietechnieken voor het beste resultaat
met uw terrasvloer
• Het Gold-programma voor installateurs is een erkenning van
de meest ervaren UPM ProFi installateurs in heel Europa
• Zoek hier uw installateur:
www.upmprofi.nl/verkoopadressen

UPM ProFi
GOLD
GECERTIFICEERDE
INSTALLATEUR
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