Exterpark Bamboe Buitenparket Systeem Magnet
Kijk voor actuele installatietips en instructievideo’s op www.tablazz.nl
Installatie & Onderhoud
Exterpark Bamboe Magnet combineert een hoogwaardig bevestigingssysteem met
een ecologisch en duurzaam product.
Onderconstructie
De basis van het Magnet systeem is een onderconstructie op basis van een aluminium
regelwerk.
De sleutel tot een optimaal eindresultaat is de installatie, nivellering en bevestiging
van het regelwerk.
Bamboe Magnet buitenparket wordt geleverd in de afmeting 20x137x1855mm De
hart-op-hart afstand tussen de dragende aluminium regels is 37,1cm. Voor intensief
belopen ruimtes en projecten kan een hart-op-hart regelafstand van 30,9 cm worden
aangehouden. Bij deze regelafstanden zal een kopse overgang altijd exact op het hart
van de onderregel vallen. Een nauwkeurige installatie van het regelwerk zorgt voor
een solide basis en een eenvoudige installatie van de Bamboe terrasdelen. Een ‘strak’
oppervlak en een duurzaam en veilig gebruik worden zo gegarandeerd.
Let erop dat de 2e rij onderbalken op hart afstand van de kopse zijde van het terras
ligt, niet op de hartafstand van de eerste onderbalk.
Zorg ten allen tijde voor een goede ventilatie onder het vlonder zodat de onderzijde
van de terrasdelen optimaal hetzelfde vocht% houdt als de bovenzijde van de
terrasdelen. Houd rekening met tenminste 20mm expansieruimte langs muren en
obstakels en vermijd het afsluiten van de vlonderplanken aan de zijkanten met
bijvoorbeeld plinten.
Het aluminium regelwerk kan worden geïnstalleerd zoals een standaard houten
regelwerk. Globaal zijn er 3 methoden die veel worden toegepast.
•

•
•

‘Zwevende’ installatie op zand. Hierbij worden op een (aangetrild) wit of geel
zandbed rijen tegels (bijvoorbeeld) stoeptegels gelegd met een tussenruimte
van ca. 30cm waarin grint kan worden aangebracht voor een optimale
afwatering. De aluminium regels rusten op de tegels en kunnen worden
genivelleerd met behulp van rubber tegeldragers, wiggen of verstelbare
regeldragers (pedestals).
‘Zwevende’ installatie op harde ondergrond, bijvoorbeeld een dakterras.
Hierbij wordt de aluminium onderconstructie geplaats op rubber tegeldragers
of op verstelbare regeldragers.
Installatie op zandachtige ondergrond. In dit geval kan een dubbele
onderconstructie worden gemaakt waarbij een eerste ‘laag’ houten regels
wordt bevestigd op piketpalen. De aluminium onderregels kunnen dan (evt.
kruislings) op de eerste laag houten balken worden bevestigd. Gebruik bij
installatie op zandachtige ondergrond altijd anti-worteldoek en evt. een
grindbed voor een optimale afwatering.

Installatie terrasdelen
Magnet Clip
De Magnet aluminium onderregels zijn voorzien van 2 ‘sleuven’ waarin de Magnet clip
geclickt kan worden. Doordat de regels op de juiste hart-op-hart afstand zijn
geïnstalleerd valt een kopse overgang exact op het hart van een regel. Op deze plaats
worden de kopse uiteinden beide voorzien van 2 Magnet clips en worden beide
‘sleuven’ gebruikt. Op alle andere plaatsen, waar geen kopse overgang is, kan worden
volstaan met 2 Magnet clips per regel (in 1 sleuf). De kopse verbinding kan zonder
kopse expansieruimte worden geïnstalleerd.
Vóór installatie van een terrasdeel wordt het deel omgekeerd, met de clipuitsparing
naar boven, en wordt exact in lijn gelegd met de plaats waar het
terrasdeel wordt geïnstalleerd. Nu kunnen de Magnet clips
worden geplaatst. Deze worden eenvoudig in de uitsparing
geplaats en een kwartslag gedraaid. Na het plaatsen van alle clips
kan het terrasdeel worden omgekeerd en met enige
voorzichtigheid in de aluminium regels geclickt. Controleer of de
Magnet clips exact in het hart van de sleuf van de aluminium regel valt.
Spacer
Als het terrasdeel is geïnstalleerd kan een ‘spacer’ worden geplaatst. Deze garandeert
de juiste afstand van ca. 4mm tussen de lange zijden van de terrasdelen. De spacers
worden geplaatst in elk geval waar 2 kopse uiteinden van de terrasdelen bij elkaar
komen. Daarnaast mag bij het plaatsen van de spacers steeds 1 onderregel worden
overgeslagen. Het is niet nodig zoals bij de clips op elke mogelijke vrije plaats een
spacer te plaatsen.
Length blocker
De length blocker voorkomt verschuiving van de terrasdelen in de lengte.
Per baan terrasdelen kunnen, afhankelijk van de lengte van de totale baan, 1 of
meerdere blockers worden toegepast. Deze worden eenvoudig in de sleuf gelegd met
de ‘spijkerpunt’ naar boven gericht. Bij het in-clicken van het terrasdeel duwt de
spijker in het terrasdeel waardoor deze gefixeerd is.
Magnet Tool

Na installatie van het terras kan elke willekeurig plank in het
terras eenvoudig worden gedemonteerd en terug geplaatst.
Met de ‘Magnet tool’ kunnen de terrasdelen eenvoudig
worden los gemaakt.

Onderhoud en Gebruik
De Bamboe terrasdelen zijn standaard af-fabriek rondom voorgeolied. Hierdoor zijn
de delen klaar voor gebruik en direct optimaal beschermd tegen weersinvloeden.
Indien het bamboe terras wordt onderhouden met WoCa Exterior Oil Teak zal deze
optimaal zijn natuurlijke uitstraling behouden.
•
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•
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Afhankelijk van de locatie en gebruiksintensiteit dient het terras in het eerste
jaar minimaal één keer behandeld te worden met deze olie. De
onderhoudsfrequentie neemt in de loop der tijd af.
Vanwege de zeer dichte structuur heeft het Bamboe slechts een kleine
hoeveelheid olie per m2 nodig. Let er bij het oliën op dat de overtollige olie, die
niet in het bamboe trekt, van het oppervlak wordt verwijderd c.q. uitgeboend
(bv. met een katoenen doek). Bamboe kan door weersinvloeden
oppervlaktescheurtjes en kopscheurtjes vertonen. Deze kunnen ontstaan in de
zomerperiode en trekken doorgaans in de winterperiode weer grotendeels
dicht. Hierdoor ontstaat een licht reliëf in het oppervlak. Om in de
(onbehandelde) scheurtjes verdere werking te voorkomen is het belangrijk het
terras consequent te oliën. Vóór een oliebehandeling dient het terras te
worden gereinigd met WoCa Exterior Cleaner om verontreiniging en evt.
aanslag te verwijderen.
Veeg (of stofzuig) regelmatig uw terras zodat vervuiling (zoals bladeren,
aanslag en pollen) geen kans krijgt om groene aanslag of vlekvorming te
veroorzaken.
Zorg er voor dat overhellende dakgoten schoon zijn en niet overlopen op het
terras.
Onder buitenkeukens of barbecues plaatst u het best een beschermingsmat.
Indien er vlekken van etensresten of vet ontstaan direct schoonmaken met een
sop van afwasmiddel en warm water of terrasreiniger.
Bescherm poten van buitenmeubelen e.d. met geschikte plastic doppen of
viltdoppen om krasvorming in de olielaag te voorkomen. Eventuele krasjes
kunnen met olie worden bijgewerkt.
Bij plaatsing van accessoires op het terras met een dichte onderzijde, zoals
plantenbakken of bloempotten, is het belangrijk deze niet rechtstreeks op het
buitenparket te plaatsen maar bijv. op een plantendrager. Hierdoor wordt het
hout niet ‘afgesloten’ en is er sprake van ventilatie onder het product.
Voor het verwijderen van ijs of sneeuw van het terras kunt u gewoon
strooizout gebruiken. Spoel het terras hierna wel schoon zo snel als het weer
het toelaat.
Bamboe vlonderplanken dienen koel, droog en uit direct zonlicht te worden
opgeslagen, beschermd tegen stof en andere verontreinigingen.

Belangrijk
De leginstructie heeft als doel de toepassingsmogelijkheden zo goed mogelijk te
omschrijven. Echter omdat individuele omstandigheden (specifieke toepassing,
ondergrond en verwerking) buiten onze invloed liggen, kan deze instructie niet
bindend zijn. In geval van twijfel dient u zich tot uw leverancier te wenden.
Wijzigingen voorbehouden. Gaat u voor de laatste versie van deze instructie naar
www.tablazz.nl

