
 

Uw terras schoonmaken  

Maak uw terras twee keer per jaar schoon 

Composiet terrasplanken kunnen vrij veel hebben. Om de “net gemonteerde look” te 

behouden, reinigt u uw terras twee keer per jaar, om stuifmeel, organisch vuil of vlekken te 

verwijderen. 

Stof en vuil  

In het algemeen werkt een bezem of een bladblazer beter dan een tuinslang om verspreid 

organisch materiaal, zoals bladeren, te verwijderen. Na een poosje kan het echter zijn dat het 

terras vuil wordt, vooral met kinderen of huisdieren. Verwijder aangekoekt vuil met een 

bezem of met water en zeep en een schrobborstel. Schrobben in de richting van de houtnerf. 

Goed afspoelen met een tuinslang. 

Professionals mogen een hogedrukspuit gebruiken, met een lage druk van onder 1,500 psi en 

op een veilige afstand, 30 cm boven de vloer. In de verkeerde handen kan uw terras 

beschadigd raken, grote voorzichtigheid is dan ook geboden. 

De verschillende soorten vlekken 

Tanninevlekken verwijderen  

Tanninevlekken komen van nature voor bij alle houtsoorten en verschijnen soms aan de 

oppervlakte van terrassen waar de houtvezels zijn blootgesteld aan zon een water. 

Tanninevlekken verdwijnen met de tijd. Afhankelijk van het seizoen kan dit enkele weken tot 

maanden duren. Eenmaal verdwenen, komen de vlekken niet meer terug. Om het verdwijnen 

van tanninevlekken te versnellen, kunt u Corte Clean of andere speciaal voor uw type terras 

ontwikkelde schoonmaakproducten, gebruiken. Volg daarbij nauwkeurig de instructies van de 

fabrikant. 

Olie- en vetvlekken verwijderen  

Het verdient aanbeveling olie en vet snel te verwijderen. Hoe langer u de olie of het vet op de 

laat vloer zitten, hoe hoe groter de kans dat het in de vloer trekt. Met de tijd verdwijnen bijna 

alle olie- en vetvlekken. De duur van het verdwijningsproces is afhankelijk van de soort vlek, 

de blootstelling aan water en zon en andere factoren. Wanneer de olie- en vetvlekken niet met 

behulp van zeep en water weggaan, gebruik dan Corte Clean of een ander speciaal voor uw 

type terras ontwikkeld schoonmaakproduct. Volg daarbij nauwkeurig de instructies van de 

fabrikant en test het product eerst op een onopvallende plek alvorens het hele terras schoon te 

maken. Plaats een spatmat onder de barbecue om uw terrasvloer te beschermen tegen 

vetvlekken. 

Bouwkrijt 

Gekleurd krijt, gebruikt om rechte lijnen te trekken voor het zagen, is op de meeste 

oppervlakken permanent. Neem contact op met de fabrikant van het merk krijt voor een  



 

 

 

 

effectieve schoonmaakoplossing. Het beste advies is om gekleurd krijt te vermijden, en 

alternatieve oplossingen te gebruiken zoals wit krijt of talkpoeder. 

Zout en calciumchloride 

Resten van zout en kalk, afgezet door sneeuw en ijs, zijn eenvoudig te reinigen met veel water 

en misschien een lichte schrobbeurt. Gebruik een tuinslang of sproeier. Als u een 

hogedrukspuit gebruikt, gebruik dan een lage druk onder 1,500 psi en op een veilige afstand, 

30 cm boven de vloer. Gebruik nooit een schep om sneeuw of ijs te verwijderen van uw 

fiberon® terras. 

Rubberen mat  

Vloermatten of spatmatten met een rubberen of latex onderkant kunnen afdrukken achterlaten 

op uw terras. Deze kunnen worden verwijderd, maar gebruik om ze te voorkomen alleen 

matten met een onderkant van vinyl of kleurvaste geweven vloerkleden. 

Schimmels en meeldauw 

Veeg bladeren en ander vuil dat schimmel kan veroorzaken weg. Gebruik een 

milieuvriendelijke, professionele vloerreiniger, ontwikkeld voor uw type terras met sodium 

percarbonaat dat schimmel in bedwang houdt. Volg daarbij de instructies van de fabrikant. 

 

Algen-aanslag 

Bij de soorten met de permatechlaag  (Horizon serie, Portect en de Terranova Xtreme en 

Xtreme Wide) kan men reinigen met een hogedrukreiniger met een lage druk. Bij de planken 

Professional en Terranova Exotics, Terranova Classic en Terranova Europe, kan men bijv het 

product HG Groene aanslagreiniger gebruiken. Hier heeft men het beste resultaat mee. 

 


