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Handleiding voor het plaatsen van de SmartBoard-planken
Lees de volledige handleiding voordat u met het plaatsen van het terras begint. Het naleven van de hieronder
beschreven instructies voor plaatsing en onderhoud is een voorwaarde voor een lange levensduur en voor
de garantie op uw product. Deze handleiding bespreekt de algemene installatieomstandigheden. Bij niet in
dit document voorziene gevallen van gebruik of plaatsing is degene die verantwoordelijk is voor de plaatsing
aansprakelijk.
WAWDECK behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen elke klacht af te wijzen.

aan de rand van het terras, langs de muren en langs en rondom hekken, barrières en bomen en rond elke
element en elke structuur die in het terrasoppervlak ingewerkt wordt. (zie schema)
4. Een correcte montage komt de levensduur van het product en de fabrieksgarantie ten goede. Inspecteer
zorgvuldig de volledige in te richten oppervlakte en elke plank wanneer deze uit de verpakking gehaald wordt.
Plaats geen zichtbaar defecte of niet-conforme planken. Plaatsing van de planken betekent dat de klant akkoord
gaat met de toestand van de plaatsingslocatie en van het product. Wij raden aan om de plaatsing door een
professional te laten uitvoeren. Voer de montage van de planken bij voorkeur met minimaal twee personen uit.
SmartBoard-terrasplanken mogen niet gebruikt worden voor het maken van zuilen, stellingen, steunbalken of
welke dragende structuur dan ook. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.

Principe
De terrasplanken rusten altijd op de lineaire elementen (“vloerbalken”) waaraan ze bevestigd zijn. Deze
vloerbalken moeten stabiel zijn en geschikt voor buitengebruik. De planken mogen niet aaneensluitend geplaatst
worden, noch aan de randen d.w.z. in de lengte, noch aan de uiteinden. Rondom het terras is een uitzetvoeg
vereist.
Het terras zelf (geheel van planken en vloerbalken) rust op een vlakke en gestabiliseerde basis: betonplaat,
balken in metaal of hout, blokken in polymeer of van beton waaraan het terras bevestigd wordt.
Gebruikslimieten
De Smartboard-terrasplanken zijn niet-structurele bekledingselementen voor voetgangersgebruik die beperkt
zijn in hoogte in vergelijking met de afgewerkte bodem en die slechts tijdelijk een zware en gelijkmatig verdeelde
last kunnen dragen. Zware lasten van lange duur mogen alleen loodrecht toegepast worden op vloerbalken
met de daartoe geschikte afmetingen. Volgens DTU 51.4 is dit product niet geschikt voor constructies op hoogte
(loopbrug, balkons) van meer dan 40 cm boven de grond.
Wij raden gebruik binnenshuis af. Composiet producten zijn in het bijzonder ongeschikt voor gesloten ruimten
die sterke temperatuurvariaties kennen, zoals sauna’s.
Voor de aanleg van voetgangerstoegangen (wegen, loopbruggen, enz.) moeten de planken loodrecht op de
looprichting geplaatst worden, zeker in publieke ruimten.
Hoewel de materialen van de planken waterbestendig zijn, is het aanbevolen dat het water afgevoerd wordt en
niet continu in contact komt met (een deel van) de constructie. Het afgewerkte product is het meest gebaat bij
een minimum aan rechtstreeks zonlicht. Plaatsing pal op het noorden of onder bomen bevordert de ontwikkeling
van mossen of schimmels die de duurzaamheid van de constructie kunnen aantasten. Voorzie in dat geval
aangepast periodiek onderhoud.
Voorwaarden voorafgaand aan plaatsing
1. Om de planken te laten aanpassen aan de omgevingsomstandigheden moeten ze 72 uur voor de plaatsing
in de originele verpakking in de buurt van de locatie waar ze gebruikt gaan worden geleverd worden. Ze
mogen niet in de volle zon bewaard worden, zelfs niet tijdelijk. De plaatsing kan niet plaatsvinden bij een
omgevingstemperatuur onder nul.
2. Het gebruik van vloerbalken zorgt voor een ventilatieruimte tussen de planken en de basis (horizontaal
grondniveau ten opzichte van de onderkant van de plank). Deze ventilatieruimte moet rondom open zijn om
een voldoende toestroom van verse lucht te garanderen. Het ontbreken van ventilatieruimte vermindert de
levensduur van de constructie en doet de garantie van het product teniet. Eenmaal geïnstalleerd mogen de
planken nooit rechtstreeks in contact komen met de bodem (gras, aangestampte aarde, ondervloer, ...). Gebruik
uitsluitend vloerbalken en accessoires die door de fabriek worden aanbevolen.
3. Schommelingen in temperatuur en vochtigheid veroorzaken krimp en uitzetting van de planken. Daarom
moeten tussen de planken (zowel in de lengte als aan de uiteinden) voldoende grote ruimtes voorzien worden:

Geschikte ondergrond voor de vloerbalken
1. De ondergrond moet vlak zijn en geschikt om de gebruikslast van het terras te dragen (zie DTU 51.4)
2. In het geval van plaatsing op blokken van polymeer of beton moet de ruwe grond gestabiliseerd zijn en
ontdaan van alle begroeiing. De dragende eigenschappen moeten ook in de tijd op een homogene manier
behouden blijven (minimaal draagvermogen van 2 bar) Breng, indien nodig, worteldoek aan over de ondergrond.
De ondergrond moet schoon, stabiel en vrij van grote oneffenheden zijn, met een helling van 1 tot 2% voor een
natuurlijke afwatering van hemelwater.
De vloerbalken van aluminium of hout mogen op blokken steunen, op voorwaarde dat de door DTU 51.4
aanbevolen afstanden tussen blokken en balken gerespecteerd worden. De oppervlakte van het terras mag
niet meer dan 40 cm boven het omringende grondoppervlak uitsteken.
3. De vloerbalken zijn bij voorkeur van aluminium. Ook vloerbalken van geschikt, duurzaam massief hout mogen
gebruikt worden. De ruimte tussen de vloerbalken (hart-op-hartafstand) hangt af van de gebruikswijze van het
terras (zie tabel hieronder). De aanbevolen tussenruimte bedraagt 400 mm.
4. Het terras kan privé of openbaar gebruikt worden. In Frankrijk moet een terras voor thuisgebruik bestand zijn
tegen een verdeelde belasting van 1,5 kN/m² en tegen een geconcentreerde belasting (plaatselijke belasting of
puntbelasting) van 2 kN. In een publieke ruimte waar het ontvangen van grote groepen mensen waarschijnlijk is,
bedragen deze waarden respectievelijk 5 kN/m² voor de verdeelde belasting en 5 kN voor de geconcentreerde
belasting. Het plaatsen van grote puntbelastingen is afgeraden, tenzij deze lasten op extra vloerbalken en
steunpunten geplaatst worden die het gewicht doorgeven aan de ondergrond.
5. De volgende tabel geeft een overzicht van de voorschriften voor de tussenruimte van de vloerbalken (hart-ophartafstand) voor SmartBoard-planken. Plaatsing moet altijd op minimaal 3 steunpunten gebeuren. Plaatsing
op 2 steunpunten moet vermeden worden.

Gebruikscategorie
volgens
NF EN 1991-1- 1

Overeenkomst

Verdeelde
belasting
Qk (daN/m²)

Geconcentreerde
belasting
Qk (daN)

Hart-op hartafstand van de
vloerbalken (cm)

A

Plankenvloer

150

200

40

C1

Ruimten met
tafels

250

300

30

C5

Ruimten voor ontvangst
van grote menigten

500

500

25
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Plaatsing van vloerbalken van aluminium (40 x 70 mm)
In het geval van plaatsing op een betonplaat mogen de aluminium vloerbalken rechtstreeks op deze ondergrond
geïnstalleerd worden. Toch kunnen tussensteunen nodig zijn om plaatselijke oneffenheden en/of de helling van
de betonplaat op te vangen. Het uiteinde van de vloerbalken moet minimaal 5 mm van elk vast obstakel en
van andere, in het verlengde liggende vloerbalken verwijderd zijn. Bevestiging gebeurt door verankering van het
centrale deel van de vloerbalk aan de ondergrond.
Plaatsing van vloerbalken van massief hout (40 x 60 mm)
Vloerbalken van massief hout moeten van natuurlijke duurzaamheidsklasse 1 (volgens EN-335) zijn of met een
behandeling compatibel gemaakt worden met gebruiksklasse 4. Ze moeten systematisch van de ondergrond
geïsoleerd worden door tussenstukken van ijzer of synthetisch materiaal (geen houten tussenstukken, noch
vloerbalken zelf die direct op de ondergrond geplaatst worden). Het uiteinde van de vloerbalken moet 6 mm
verwijderd zijn van elk vast obstakel, elke muur en elk uiteinde van andere vloerbalken die in het verlengde liggen.
Bevestiging aan de ondergrond gebeurt met schroeven en pluggen op maximaal 50 cm van elkaar, en op enkele
centimeters (maximaal 100 mm) van elk uiteinde van de vloerbalken.

Benodigd gereedschap
•
•
•
•
•
•

Duimstok/rolmaat
Winkelhaak
Zaag
Waterpas
Hamer
Boormachine

Accessoires

Bevestiging van de SmartBoard-terrasplanken op de vloerbalken
Controleer voor installatie van het terras of het geheel van planken een homogene kleur heef.
Afhankelijk van de partijzijn lichte variaties in uiterlijk (kleur, borsteling) tussen de planken mogelijk: deze dragen
bij aan de natuurlijke uitstraling van het terras. Meng indien nodig de planken van verschillende partijen om de
kleurschakeringen over het hele oppervlak te verdelen om vlakken met kleurverschil te vermijden.
De planken mogen niet in dikte of breedte aangepast worden. Ze moeten alleen in de lengte afgezaagd worden.
Vermijd schuingezaagde randen voor hoeken kleiner dan 45°.
Houd een ruimte van 5 mm vrij tussen naastgelegen planken en tussen planken en plinten. Vergroot deze afstand
tot 10 mm tussen uiteinden en voor warme, vochtige en slecht geventileerde ruimtes.
De planken moeten boven een zelfdrainerend oppervlak geplaatst worden en loodrecht op de vloerbalken
gemonteerd worden. Gebruik uitsluitend goedgekeurde SmartBoard-terrasschroeven van roestvrij staal. Gebruik
een boor om schroefgaten te maken en te voorkomen dat het materiaal splijt. De planken moeten aan minstens
3 vloerbalken bevestigd zijn, met 2 schroeven van 63 mm per vloerbalk.
Aan de uiteinden moet elke plank verplicht zo dicht mogelijk bij de rand aan de vloerbalken bevestigd zijn (minimaal
30 mm, om te voorkomen dat het materiaal splijt tijdens het schroeven door het oppervlak). De planken mogen
de vloerbalken met maximaal 30 mm overschrijden. Dit geldt zowel voor de rand van het terras als voor het
samenkomen van twee opeenvolgende planken.

Schroefbit
Torx nr. 20

Vloerbalken

Schroeven van
63 mm

(niet inbegrepen)

SmartBoard-plank

Tussenruimte aan het uiteinde tussen 2 opeenvolgende planken
Planken langer dan 3 lm: 6 tot 10 mm
m

0m

0
36

Bevestiging van terrasplanken op 45°
Moeten de planken in een positie van 45° ten opzichte van de vloerbalken geplaatst worden, voorzie dan een
hart-op-hartafstand van maximaal 150 mm tussen de eerste drie en laatste drie vloerbalken, en een hartop-hartafstand van maximaal 300 mm voor alle overige vloerbalken. Deze regel geldt ook voor vloerbalken in
composiet, aluminium of hout.
20 mm

138

mm
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5 mm
Schroefbit
Torx nr. 20

Plaatsing van vloerbalken
van aluminium of hout

Uitzetvoeg van
6 mm tussen elke
vloerbalk

Uitzetvoeg
6-10 mm
Bevestiging met
plug en schroef

Isolerend tussenstuk
Vloerbalk

Installatieschema
Oversteek van
maximaal 10 cm

Maximaal 50 cm tussen
de tussenstukken

Bevestigingsschema van
de SmartBoard-schroeven
1/2

20 mm
20 mm

Hart-op-hartafstand hangt
af van het gebruikstype

Uitzetvoeg tussen de
plinten en de planken
6 ~ 10 mm

20 mm

20 mm

5 mm

400 mm

Uitzetvoeg tussen
de planken
5 mm
Oversteek van
maximaal 30 mm
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Onderhoud en reiniging

Garantie

SmartBoard is een gemakkelijk te onderhouden product Dit betekent niet dat er geen onderhoud nodig is. Het is
belangrijk om het terras meteen na plaatsing en daarna op regelmatige basis te reinigen.

WAWDECK garandeert de koper voor een periode van vijfentwintig (25) jaar (thuisgebruik) en tien (10) jaar
(commercieel, professioneel of privégebruik), te rekenen vanaf de aankoopdatum, en onder voorbehoud van
normale gebruiks- en onderhoudsomstandigheden, dat de producten die met het terras in composiet hout
geproduceerd werden geen schilfers zullen produceren en dat ze geen van structurele schade zullen ondergaan
veroorzaakt door schimmels, houtetende insecten of termieten.

Maak onmiddellijk na plaatsing het volledige oppervlak schoon met een harde borstel (geen staalborstel)
en water om het aanwezige stof en andere fabricageresten te verwijderen. Tijdens deze procedure kunnen
er vlekken en vochtkringen op de planken verschijnen. Deze vlekken zijn volkomen normaal en zullen door de
weerelementen verdwijnen, op voorwaarde dat ze voldoende blootgesteld worden aan zonlicht en regen. Zodra
de overgangsperiode achter de rug is, zal de kleur van de planken zijn originele en duurzame kleur krijgen.
Weerelementen laten deze vlekken en vochtkringen op natuurlijke wijze verdwijnen. Ze kunnen - indien gewenst verwijderd worden door het oppervlak in de lengterichting van de planken één of meerdere keren te reinigen met
een geschikt product.
Periodiek onderhoud gebeurt met een schrobborstel. Om de groei van mossen, algen of schimmels op het
oppervlak te beperken raden we een grondige halfjaarlijkse reiniging met een harde borstel (geen staalborstel)
aan. Zorg ervoor de groeven tot op de bodem schoon te maken.
Gebruik een product dat geschikt is tegen vuil, koolwaterstoffen, vet en watersporen op het composiet hout:
bijvoorbeeld CompoClean van Owatrol, of een gelijksoortig product op basis van oppervlakteactieve stoffen.
Ook reiniging met hogedruk (max. 100 bar) - eventueel met toevoeging van een mild schoonmaakmiddel - is
toegestaan. Houd de straal op een afstand van minimaal 30 cm en in een hoek van 45°. Reinig in de lengterichting
van de groeven. Vermijd circulaire bewegingen met de straal.
Verwijder na elke reiniging met een trekker onmiddellijk al het spoelwater van het oppervlak.
SmartBoard bevat voornamelijk natuurlijke componenten; daarom kunnen er na verloop van tijd kleur- of
textuurvariaties optreden. De kleurveranderingen treden vooral tijdens de eerste 12 weken na montage in
openlucht op. Daarna stabiliseert de kleur doorgaans, met een natuurlijke kleur die merkbaar lichter is door
wateropname van de houtvezels en het effect van zonlicht.
Zoals bij elke terrasproduct voor buitengebruik zullen de composiet terrasplanken in de loop der tijd putten en
krassen oplopen: dit maakt deel uit van de normale veroudering van het product.
De grootste krassen kunnen gedeeltelijk of volledig verwijderd worden met een staalborstel, schuurpapier of
staalwol. In dit geval kan de aanblik van het plankoppervlak er plaatselijk afwijkend zijn. Werk altijd met de richting
van de groeven mee. Verwijder het schuurstof na de behandeling.
Laat geen vlekken intrekken en zich vasthechten aan de oneffenheden van het oppervlak. Aanbevolen wordt deze
zo snel mogelijk te verwijderen. Gebruik water, een zacht schoonmaakmiddel, een borstel (geen staalborstel) en
een spons.
Statische elektriciteit
In bepaalde omstandigheden kan er statische elektriciteit gevormd worden. De accumulatie of opwekking van
statische elektriciteit is een natuurlijk fenomeen dat optreedt bij talrijke kunststof producten, zoals tapijten, voering
en kleding. Onder invloed van bepaalde omgevingsomstandigheden kan dit zich ook bij kunststof terrassen
voordoen. Dit fenomeen verdwijnt op natuurlijke wijze. Is dat niet het geval, dan kunt u, mits onder strikte naleving
van de gebruiksvoorschriften, ACL Staticide MD Concentrate of een gelijksoortig product gebruiken.

Uitsluitingen:
De garantie van WAWDECK dekt in geen enkel geval schade die te wijten is aan:
Terrasproducten die slecht geïnstalleerd werden en/of het niet naleven van de aanwijzingen of onderhoudsinstructies
die door ons aangeleverd werden, en waarvan de koper erkend heeft ze volledig te hebben gelezen. Het
niet naleven van de reglementen voortvloeiend uit de geldende bouwvoorschriften of aanbevelingen door
beroepsorganisaties (zoals de handleidingen en gidsen van het WTCB of Wood). Gebruik van onze SmartBoardproducten op een manier die normaal gebruik te buiten gaat of voor andere toepassingen dan die door WAWDECK
voorzien worden en die in de commerciële en technische documentatie aanbevolen worden, of toepassingen die
niet overeenstemmen met de lokale bouwreglementen. Beweging, vervorming, instorting of verzakking van de
bodem of de ondersteunende structuur (ondergrond) waarop de WAWDECK-producten (terrassen, hekpanelen,
leuningen) geïnstalleerd zijn. Gevallen van overmacht (overstroming, tornado, aardbeving, blikseminslag, enz...),
milieuproblemen of zichtbare strepen als gevolg van externe substanties, ondanks regelmatig onderhoud van het
product (luchtverontreiniging, schimmels, vuil, fruit, roest, vet, enzovoort). Variaties tussen planken met betrekking
tot kleur, textuur of borsteling, en kleurwijzigingen door blootstelling aan natuurlijk zonlicht. Verkeerde hantering en
onbehoorlijke opslag of behandeling veroorzaakt door onachtzaamheid van de koper of van een derde.
Beperkingen:
Als er tijdens de garantieperiode een onvolkomenheid opduikt, dan moet de koper WAWDECK schriftelijk op de
hoogte brengen door het betreffende gebrek te beschrijven en daar foto's en een aankoopbewijs aan toe te
voegen. Het probleem wordt pas na validering van de klacht door WAWDECK gecorrigeerd worden (vervangen
van de SmartBoard-producten door identieke SmartBoard-producten). Identieke producten kunnen een licht
kleurverschil vertonen. Ze kunnen vervangen worden door ons SmartBoard, of door een vervangend product
dat WAWDECK Ltd van een vergelijkbare waarde en kwaliteit acht, of het deel van de aankoopprijs die de koper
voor het defecte artikel betaalde kan terugbetaald worden. De keuze voor deze of gene oplossing is exclusief
voorbehouden aan WAWDECK. In de garantie wordt rekening gehouden met de aankoopdatum van de defecte
Smartboard-producten en met hun staat. De reële waarde ervan wordt op basis van de gebruiksstaat van de
producten berekend. Kosten voor het ophalen of vervangen van de defecte SmartBoard-producten (kosten voor
verzending, levering, ophaling of plaatsing) worden niet gedekt door deze garantie.
WAWDECK behoudt zich het recht voor om op elk moment de beschikbaarheid van elk van zijn SmartBoardproducten op te schorten.
WAWDECK heeft niet de bevoegdheid om verklaringen af te leggen over personen of entiteiten anders
dan WAWDECK (WAWDECK is door geen enkele verklaring van dit type gebonden), en dit betreffende de
eigenschappen, prestatie of elke andere aanbeveling inzake onze SmartBoard-producten in omstandigheden
anders dan die in de onderhavige garantie worden omschreven.
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