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Beste Twinson partner,

Twinson is een nieuw revolutionair materiaal, vervaardigd uit PVC en hout. Door de voordelen 

van beide materialen te verenigen in één nieuwe grondstof brengt Twinson het beste uit twee 

werelden samen: de duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid van PVC en het natuurlijke 

en warme uitzicht van hout.

Met Twinson 
 

-Terrace beantwoordt Deceuninck aan de comforteisen van de hedendaagse 

architectuur: waterbestendig en slipvrij, robuust, splinter- en rotvrij, natuurlijke look en  

esthetische meerwaarde. Van strak design tot speelse geometrische vormen. In z’n fysische 

vorm is Twinson absolute schoonheid. Een warm, natuurlijk visueel aspect gecombineerd 

met een bijzonder aangename tactiliteit.  Twinson is tevens een ecologisch product en 100%  

recycleerbaar. Het bevat dennenhout dat snel groeit in bossen die permanent worden heraan-

geplant. Op die manier draagt het materiaal bij tot een duurzaam bosbeheer.

Niet minder dan acht natuurkleuren stellen u in staat de meest uiteenlopende projecten te 

realiseren. Van amandelbeige over olijfgroen tot zoethoutzwart.  

Twinson vindt zowel zijn toepassing in eenvoudige renovaties als in prestigieuze nieuwbouw-

projecten. Het materiaal is makkelijk te be- en verwerken alsook eenvoudig en snel te plaatsen. 

De bevestiging gebeurt volledig verdoken. 

Deceuninck lanceert momenteel de eerste Twinson 
 

-Terrace installatiegids’. Het is een  

commercieel-technisch instrument die u van A tot Z uitlegt hoe probleemloos een  

Twinson terras te plaatsen. De Twinson 
 

-Terrace producten zijn te verkrijgen via het erkend  

Deceuninck dealernetwerk. Indien u binnen uw regio nog geen Deceuninck verdeler kent,  

volstaat het een mailtje te sturen naar benelux@deceuninck.com of contact op te nemen met 

de Deceuninck Benelux-divisie.

Wij danken u alvast voor het vertrouwen in onze producten. 

Deceuninck Benelux-team
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Installatiegids



�

INHOUDSTAFEL

algemeen .................................................................................................................. 7

 materiaal & argumentarium  .............................................................................. 7

 technische fiche  ............................................................................................... 11

 profielenoverzicht  ............................................................................................ 15

 kleur & lengte  ................................................................................................... 19

plaatsing  ................................................................................................................. 23

 richtlijnen  .......................................................................................................... 23

  algemeen..................................................................................................... 24

  gereedschap / bewerking ............................................................................ 25

  veiligheidsvoorschriften ................................................................................ 26

  onderstructuur ............................................................................................. 27

  terrasplank P9555 ....................................................................................... 40

  montage terrasplanken op onderstructuur ................................................... 42

  plint P9556 .................................................................................................. 46

  einddop P9557 ............................................................................................ 48

  afwerkingsprofiel P9543............................................................................... 51

  montageclipsen P9544 of P9554 ................................................................. 54

  uitzetting ...................................................................................................... 55

  maximum belastingen op de terrasplanken P9555 ....................................... 59

  inbouwen van spots, regenafvoerbuizen en dergelijke .................................. 60

  verlijmen van profielen.................................................................................. 61

 inbouwdetails .................................................................................................... 63

  inbouw van een luik ..................................................................................... 64

  uitwerken van een trap................................................................................. 65

  omtrek van een terras met een langse terrasplank ....................................... 66

  plaatsen van een terras op een stalen onderstructuur .................................. 67

richtlijnen ................................................................................................................. 69

 stockage & transport ........................................................................................ 69

 onderhoudsrichtlijnen ....................................................................................... 71

  onderhoudsrichtlijnen................................................................................... 72

  richtlijnen voor het verwijderen van vlekken en beschadigingen .................... 73

  vervangen van een beschadigde of gebroken terrasplank P9555 ................. 74

�



ALGEMEEN
materiaal & argumentarium

�



!  GOED OM WETEN

Twinson  -Terrace is ook in natte omstandigheden bijzonder slipvast. Conform de norm 

EN 1339 bijlage I, beantwoordt Twinson  -Terrace aan de hoogste en meest veilige klasse. 

USRV* Potentieel slipgevaar Veiligheidsindicatie

0-24 Zeer hoog 

ONVEILIG25-34 Hoog

35-44 Gemiddeld

45-54 Laag
VEILIG

54-….

* USRV = unpolished slip resistance value

Behaalde waarde Twinson   -Terrace nat: 59 > bijzonder veilig

!  TE ONTHOUDEN

Twinson is een duurzaam product. Volgens de normering EN 84, met betrekking tot de 

duurzaamheid van houtsoorten, behaalt Twinson de hoogste klassering, zijnde klasse 1.

��

BesT of BoTh worlds

Welkom in de wereld van Twinson, een wereld waar natuur en technologie hand in hand gaan. 

Twinson is vervaardigd uit hout en pvc. Door de voordelen van beide materialen te verenigen in 

één nieuwe grondstof, brengt Twinson het beste uit twee werelden samen: het natuurlijke uitzicht 

en warme gevoel van hout én de onderhoudsarme duurzaamheid van pvc.

Twinson is 100% recycleerbaar. Bovendien is Twinson een milieuvriendelijk alternatief voor hard-

hout. Terwijl hardhout enkel voorhanden is in de bedreigde regenwouden, bevat Twinson 

dennenhout dat snel groeit in bossen die permanent worden heraangeplant. 

Uw CoMforT VerZeKerd

Twinson biedt u alle troeven van hout en is tegelijk verrijkt met de unieke eigenschappen van 

pvc. Door hout en pvc samen te brengen in één nieuwe grondstof, beantwoordt Twinson aan 

alle comforteisen die u stelt voor uw buitenvloeren. Waterbestendig en robuust, onderhoudsarm 

en aangenaam:  -Terrace is het allemaal! Twinson combineert het warme gevoel van hout én 

de duurzaamheid van pvc. Dankzij hun natuurlijke uitzicht vormen de  -Terrace planken een 

perfecte harmonie met uw tuin. Door de waterbestendigheid van  -Terrace blijft uw terras 

gegarandeerd als nieuw, want  -Terrace splijt niet en is splintervrij. Van tuinpad tot vijverboord, 

van terras tot  zwembadrand: met  -Terrace geniet u er des te meer van.

Twinson CoMBineerT Voor U de Voordelen Van hoUT en pVC:

• natuurlijk uitzicht • niet glad

• bestand tegen insecten • splijt niet

• milieuvriendelijk • duurzaam 

• onderhoudsarm • waterbestendig

• makkelijk te plaatsen • splintervrij



ALGEMEEN
technische fiche

10



12 13

VerwerKing

• verzagen

 met afkortzaag: een zaagblad met carbide-tanden (fijne vertanding) wordt aangeraden

 of met decoupeerzaag

•  boren: HSS metaalboren

•  om het beste resultaat te bereiken, is het belangrijk om bij het bewerken van de profielen niet  

 teveel druk uit te oefenen

•  verwijderen van eventuele bramen kan gebeuren met schuurpapier of staalwol. Zorg ervoor  

 altijd te werken in de richting van de groeven en verwijder alle stof na de behandeling.

VeiligheidsVoorsChrifTen

Bij het gebruik van elektrische apparaten voor het verwerken van de profielen wordt het dragen 

van een stofmasker en een veiligheidsbril aangeraden. Bij het verwerken komen geen schadelijke 

stoffen vrij.

BiologisChe en CheMisChe resisTenTie

In combinatie met andere klassieke bouwmaterialen, vertoont de grondstof geen negatieve reactie. 

PVC-houtcomposiet is bestand tegen niet oxiderende zuren, zouten, alcoholen, minerale vetten 

en oliën, maar kan aangetast worden door gechloreerde oplosmiddelen, benzeen, tolueen, xyleen, 

aceton, esters, en in mindere mate oxiderende zuren. Twinson is duurzaam tegenover bacteriën of 

schimmels en is bestand tegen houtwormen en termieten.

reCyCleerBaarheid

•  100% recycleerbaar

opslag en TransporT

•  de profielen worden binnen gestockeerd

•  de profielen moeten horizontaal (dus liggend) gestapeld worden, ondersteund op een 

 maximale tussenafstand van 1m

•  het wordt aanbevolen de profielen minimum 24h te acclimatiseren voor de verwerking

•  de profielen dienen verhandeld te worden met 2 personen

•  transport gebeurt horizontaal

onderhoUdsriChTlijnen

Het product is onderhoudsvriendelijk. Reiniging met een hogedrukreiniger is toegestaan indien de

gebruiksvoorschriften van het toestel gevolgd worden en de toegepaste druk niet hoger is dan 

100bar. Respecteer een afstand van 30cm. Breng de waterstraal steeds aan in de richting van de 

prodUCToMsChrijVing

Deceuninck Twinson profielen bestaan uit een composiet van 50% hard-PVC en 50% houtvezels. 

Het systeem wordt vervolledigd met aluminium hulp- en afwerkingsprofielen.

ToepassingsgeBied

Het gamma bevat:

•  profielen voor terrasbekleding

•  profielen voor gevelbekleding

KwaliTeiT

Deceuninck Twinson producten voldoen aan strikte kwaliteitsnormen en worden vervaardigd 

volgens de vastgelegde ISO 9001 procedures.

eigensChappen grondsTof

 -faCe  -TerraCe

vicatpunt EN ISO 306/B50 85 - 95 85 - 95 °C

thermische uitzettings-

coëfficiënt in lengterichting

ISO 11359-2 0.021 - 0.024 0.021 - 0.024 mm/m°C

elasticiteitsmodulus 

(bij trek)

ISO 527 type 1B 5000 - 7000 5000 - 7000 N/mm²

treksterkte ISO 527 type 1B 36 - 40 36 - 40 N/mm²

Brinell hardheid 3000N EN 1534 150 - 180 150 - 180 N/mm²

densiteit ISO 1183 1.39 - 1.43 1.39 - 1.43 kg/dm³

waterabsorptie over 28 

dagen

EN 317 2 - 4 3 - 6 %

duurzaamheidsklasse EN 350 1 1 Klasse

frictiecoëfficiënt (droog) EN 13893 --- 0.41 - 0.48 ---

slipweerstand (nat) EN 1339 annex I --- 59 USRV

nominale waarden
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ALGEMEEN
PROFIELENOVERZICHT

groeven en vermijd ronddraaiende bewegingen. Gebruik van een vuilfrees is af te raden. 

Niet toegestaan is het gebruik van schuurmiddelen, agressieve stoffen en ketonsolventen of 

aromatische oplosmiddelen zoals wasbenzine, aceton, terpentine, petroleum, white spirit en 

dergelijke. 

!  TIp

Voor meer concrete informatie verwijzen wij u door naar onze website www.twinson.net.



p2761

p9544 
RVS DIN A2, AISI304

50x50

p9554 
RVS DIN A4, AISI316

50x50

17

p9552
gewicht: 1.06 kg/m

lx = 20.52 cm4

ly = 11.93 cm4

p9557

1�

p9556 p9543

p9555
modulemaat: +-145mm gewicht: 2.33 kg/m lx = 18.19 cm4

aantal: 7m/m2  16.3 kg/m2  ly = 294.07 cm4
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KleUr p9555 p9556 p9557 p9552 p2761 p9544 

p9554

p9543

amandelbeige         0501 4.5/6 m 4.5/6 m 50 stuks

zoethoutzwart         0502 4.5/6 m 4.5/6 m 50 stuks

hazelnootbruin        0503 4.5/6 m 4.5/6 m 50 stuks

schorsbruin             0504 4.5/6 m 4.5/6 m 50 stuks

turfbruin                  0505 4.5/6 m 4.5/6 m 50 stuks

abrikoosbruin         0506 4.5/6 m 4.5/6 m 50 stuks

olijfgroen                0507 4.5/6 m 4.5/6 m 50 stuks

riverstone grijs        0509 4.5/6 m 4.5/6 m 50 stuks

kleurloos                0000
3 m

100 st. = 

+-5.5m²

zwart geanodiseerd 0012 6 m

geanodiseerd 

natuurkleur           0065
6 m

recyclage              0029 4.5/6 m

!  GOED OM WETEN

Na verloop van tijd zal iedere PVC-houtcomposietkleur licht vervagen tot deze een natuurlijke 

patine verkrijgt.

De kleurstalen zijn reproducties en kunnen afwijken van het origineel. In het grote vak

ziet u de natuurlijk tint die de  -Terrace planken na verloop van tijd verkijgen.

0502

0504

ZOETHOUTZWART

SCHORSBRUIN

0507

0506

OLIJFGROEN

ABRIKOOSBRUIN

0505

0503

TURFBRUIN

HAZELNOOTBRUIN

0501

0509

AMANDELBEIGE

RIVERSTONE GRIJS



pLAATSING
richtlijnen

22

opMerKing

Onderstaand vindt u voor de PVC-houtcomposietkleuren de bijhorende kleur van het aluminium  

afwerkingsprofiel P9543. De keuze van de kleuren is een aanbeveling en geenszins een  

verplichting.

KleUr adViesKleUr alUMiniUM profielen

amandelbeige     0501 0065  aluminium natuurkleur

zoethoutzwart     0502 0012  zwart

hazelnootbruin    0503 0012  zwart

schorsbruin        0504 0012  zwart

turfbruin              0505 0012  zwart

abrikoosbruin      0506 0012  zwart

olijfgroen             0507 0065  aluminium natuurkleur

riverstone grijs    0509 0065  aluminium natuurkleur
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GEREEDSCHAp / BEWERKING

• Waterpas • Rolmeter

  

•  Afkortzaag: een zaagblad (fijne vertanding)  • Decoupeerzaag

 met carbide-tanden wordt aangeraden

  

• Boormachine  (gebruik HSS metaalboren) • Schroefmachine

  

 

• Om het beste resultaat te bereiken, is het belangrijk om bij het bewerken van de profielen 

 niet teveel druk uit te oefenen.

!  TIp

Verwijderen van eventuele bramen kan gebeuren met schuurpapier of staalwol. 

Zorg ervoor altijd te werken in de richting van de groeven en verwijder alle stof na 

de behandeling.

ALGEMEEN

• Het wordt aanbevolen de profielen minimum 24h te climatiseren voor de verwerking. 

 Verwijder of open zakverpakkingen indien aanwezig.

 Leg de profielen op een vlakke ondergrond, ondersteund op een maximale tussenafstand van  

 1m, uit het felle zonlicht en/of regen. 

• De terrasplanken dienen verhandeld te worden met 2 personen.

• De plaatsing mag niet gebeuren bij een temperatuur van minder dan 0°C.

• De terrasplanken P9555 mogen niet beschouwd worden als een structurele ondergrond! Voor  

 toepassing van de terrasplanken P9555 in galerijen, balkons, trappen, … (deze lijst is niet

 beperkend) moeten dus speciale voorzorgen genomen worden om te voldoen aan de 

 geldende normen.

• Door het produktieproces kunnen er onvolmaaktheden zijn aan de uiteinden van de profielen  

 over ±2cm. Ook de hoek van de zaagsnede van de profielen kan licht afwijken. Voor een  

 perfect resultaat moeten beide uiteinden van de profielen ingekort worden.

• Gebruik enkel origineel Deceuninck-toebehoren om te komen tot een kwalitief eindresultaat.

!  BELANGRIJK

De terrasplanken P9555 zijn ontworpen voor een maximum gewicht van 

1400kg/m². Meer informatie kan u terugvinden in de paragraaf ‘maximum 

belastingen op de terrasplanken P9555’.
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ONDERSTRUCTUUR

De terrasplanken P9555 worden gemonteerd op een raster samengesteld met de liggers P9552, met 

houten liggers duurzaamheidsklasse 1 of een gelijkwaardig alternatief. Rechtstreekse 

montage van de terrasplanken P9555 op een vlakke ondergrond is niet toegestaan om redenen van 

ventilatie en waterhuishouding. Verlijmen van de terrasplanken P9555 is niet toegestaan!

!  BELANGRIJK

De liggers P9552 mogen niet beschouwd worden als een structurele ondergrond.

De liggers P9552 mogen enkel toegepast worden indien:

1. De liggers doorlopend ondersteund worden. De liggers moeten geplaatst worden op 

een voldoende stevige ondergrond (betonplaat, …). Kwaliteit van de ondergrond volgens 

de geldende normen. De oppervlakte moet voldoende vlak zijn en ligt onder een helling van 

5mm/m. Uitvlakken van de liggers of gebruik van tegeldragers (plots) is niet toegestaan.

2. De liggers iedere 500mm bevestigd worden aan de ondergrond. De bevestiging gebeurt 

door middel van geschikte vastzettingsmiddelen, rekening houdende met de ondergrond. 

Gebruik schroeven met een niet verzonken kop.

Voorboren van de ligger P9552 is noodzakelijk.

   

     

Zorg voor een speling van 20mm tussen de liggers P9552 onderling en 5mm tussen 

aansluitingen met muren/opstanden. De liggers P9552 kunnen zowel staand als liggend 

gebruikt worden.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

•  Bij het gebruik van elektrische apparaten voor het verwerken van de profielen wordt het 

 dragen van een stofmasker en een veiligheidsbril aangeraden. 

• Bij het verwerken komen geen schadelijke stoffen vrij.
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  - Bij terrassen met schuine zijden zal het noodzakelijk zijn om ter hoogte van 

    die schuine zijden een ligger te voorzien om de overkraging te beperken tot 

    maximum 50mm.

      

!  BELANGRIJK

De hart op hart afstand tussen de liggers bedraagt 500mm.

In alle andere gevallen is het noodzakelijk om houten liggers duurzaamheidsklasse 1 of een gelijk-

waardig alternatief toe te passen, zeker in het geval van dakterrassen of balkons!

De liggers worden zwevend geplaatst.

Ter hoogte van muren/opstanden wordt een vrije speling van minimum 15mm voorzien.

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat het rasterwerk 1 vormvast geheel vormt. De liggers worden 

tot 1 geheel verbonden met kopse liggers en eventueel tussenschotten. 

Het rasterwerk moet voldoende vlak zijn. 

Gebruik steeds RVS schroeven voor de bevestigingen.

saMenVaTTende TaBel

Liggers kunnen vastgezet worden 

aan de ondergrond

Liggers kunnen NIET vastgezet worden aan de ondergrond

Geen beperkingen Lengte liggers <3m Lengte liggers <6m

P9552 Duurzame houten liggers mini-

mum 50x50mm

(minimum 1 ondersteuning per 

halve meter te voorzien)

Duurzame houten liggers, 

minimum hoogte 150mm, 

minimum breedte 32mm

(minimum 1 ondersteuning per 

meter te voorzien)

Liggers verbinden tot 1 vormvast geheel

Voor grotere afmetingen kan u de Technische Dienst Benelux contacteren. 

BeVesTigingsafsTand TerrasplanKen p9555

  - De maximum hartafstand tussen de liggers bedraagt 500mm. 

  - Plaats altijd minimum 3 liggers.

  - De terrasplanken P9555 mogen maximum 50mm overkragen.

  - Bij plaatsing onder hoek verkleinen deze afstanden. 
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- Let op bij toepassing van de liggers P9552:

De helling van 5mm/m wordt voorzien in de structurele ondergrond!

Indien de liggers P9552 in de richting Laat voegen van 20mm tussen de liggers

liggen van de helling: onderling voor een vlotte waterafvoer.

        

Indien de liggers P9552 haaks liggen op Onderbreek de liggers P9552 iedere 2m over

de richting van de helling: 20mm voor een vlotte waterafvoer.

helling 5mm/m

         

Op de volgende pagina’s vindt u enkele veel voorkomende situaties:

helling

  

  - Bij het plaatsen van het rasterwerk wordt rekening gehouden met een afloop van 5mm

    per meter (bij voorkeur in de richting weg van het huis) voor een efficiënte afvoer van  

    het hemelwater.
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!  TIp   

Om tot een perfecte rechthoek te komen 

dien je overhoeks exact dezelfde afstand 

te hebben. Afstand A moet gelijk zijn aan 

afstand B.

Terras aan woning

 

 Voorbeeld 1 

 - Zorg voor een voldoende stevige betonplaat. Voldoende vlak zodat uitvlakken of gebruik 

  van tegeldragers (plots) overbodig is.

 - De ondergrond heeft een helling (weg van de woning) van minimum 5mm/m.

 - De liggers P9552 worden maximum 500mm hart op hart uit elkaar gelegd.

 - Bevestig de liggers P9552 iedere 500mm aan de ondergrond met geschikte 

  vastzettingsmiddelen. Gebruik schroeven met een niet verzonken kop.

 - Zorg voor een vrije speling van 20mm tussen de liggers P9552 onderling.

 - Zorg voor een speling van 5mm tussen de liggers P9552 en muren.

helling 5mm/m
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!  TIp   

Om een perfecte rechte hoek van 90° uit te 

zetten, kan u onderstaande regel gebruiken. 

Zet in de langsrichting een afstand uit van 4 

meter en in de dwarsrichting een afstand van 

3 meter. Meet vervolgens de afstand tussen 

de 2 eindpunten. Als de afstand tussen de 

beide eindpunten exact 5 meter bedraagt 

heb je een perfect rechte hoek.

 Voorbeeld 2

 - Plaats een dubbel rasterwerk bestaande uit houten liggers duurzaamheidsklasse 1 van

  minimum 50x50mm die bevestigd worden op een basis rasterwerk van houten kepers

  duurzaamheidsklasse 1. 

 - De houten liggers 50x50 van het basis rasterwerk worden hart op hart maximum 500mm uit 

  elkaar gelegd. De houten liggers van het onderliggende rasterwerk mogen maximum 1m uit 

  elkaar gelegd worden. 

 - Dimensionering van de houten kepers te bepalen volgens de grootte van de overspanningen 

  en de te verwachten belastingen. Met bijvoorbeeld een keper van 70x220mm kan een 

  overspanning van 4.5m bereikt worden.

 - Om groei van onkruid tegen te gaan, kan de grond onder het terras afgedekt worden met 

  worteldoek waarop een laag grind of keien wordt gestort.

 - Zorg voor een waterdichte laag tussen de ondersteuning en het rasterwerk om het raster

  werk te beschermen tegen opstijgend vocht. Deze waterdichte laag kan bijvoorbeeld

  bestaan uit een stukje PVC, EPDM-slab of gelijkwaardig

helling 5mm/m
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daKTerras

 

 - Het rasterwerk is zwevend geplaatst om de waterdichte laag op het balkon niet te 

  doorboren.

 - Keuze van de afmetingen van de liggers in functie van de oppervlakte van het terras.

 - Aan de kopse kanten zijn de liggers verbonden met een dwarsligger om tot een vormvast  

  geheel te komen.

 - Gebruik van de ligger P9552 is niet toegestaan!

 - De hoogte van de waterkerende laag moet groter zijn dan 150mm (volgens de geldende  

  normen).

 - Het niveau van de terrasplanken P9555 moet minimum 50mm onder het niveau van de   

  waterkerende laag liggen (volgens de geldende normen).

 - Ter hoogte van muren/opstanden wordt een vrije speling van minimum 15mm voorzien.

 - Het terras wordt op niveau uitgepast met behulp van tegeldrager (plots).

 - Indien geen gebruik gemaakt wordt van plots, zorg dan voor een waterdichte laag tussen de

  ondersteuning en het rasterwerk om het rasterwerk te beschermen tegen opstijgend vocht.

   Deze waterdichte laag kan bijvoorbeeld bestaan uit een stukje PVC, EPDM-slab of 

  gelijkwaardig.
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BalKon

 

 - Het rasterwerk is zwevend geplaatst om de waterdichte laag op het balkon niet te 

  doorboren.

 - Aan de kopse kanten zijn de liggers verbonden met een dwarsligger om tot een vormvast 

  geheel te komen.

 - Gebruik van de ligger P9552 is niet toegestaan!

 - Tussen de opstanden van het balkon en het rasterwerk is rondom een speling van 15mm 

  voorzien. 

 - Het niveau van de terrasplanken ligt 50mm onder de waterkering (bevindt zich tussen de  

  gevelsteen en de opstand van het balkon) (volgens de geldende normen).

 - De hoogte van de waterkerende laag moet groter zijn dan 150mm (volgens de geldende  

  normen).

 - Zorg voor een waterdichte laag tussen de ondersteuning en het rasterwerk om het  

  rasterwerk te beschermen tegen opstijgend vocht. Deze waterdichte laag kan bijvoorbeeld  

  bestaan uit een stukje PVC, EPDM-slab of gelijkwaardig.
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!  BELANGRIJK

Zorg ervoor alle terrasplanken P9555 in dezelfde richting te plaatsen om kleurverschillen 

door een verschillende lichtinval te vermijden. De aan te houden plaatsingsrichting van 

de terrasplanken is te herkennen aan een nokje in de binnenkamer van de terrasplanken 

P9555.

• Verlijmen van de terrasplanken P9555 is niet toegestaan!
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TERRASpLANK p9555

• Keuze groefpatroon van de terrasplanken P9555:

 

!  GOED OM WETEN

De terrasplanken P9555 geplaatst met de brede groef aan de zichtzijde verkrijgen na 

verloop van tijd één egale kleur. Hoewel er bij levering een kleurverschil is tussen de 

brede groeven en de geborstelde oppervlakte. 



 - Gebruik voor de bevestiging in de onderliggers P9552 schroeven met een lengte van

  minimum 20mm. De schroeven zijn bij voorkeur zelftappend. Zorg voor een schroefmachine

  met dieptebegrenzing zodat de schroeven niet loos kunnen draaien.

 - Voor de bevestiging in houten onderliggers volstaan schroeven met een lengte van 35mm. 

 

Voorboren van het profiel P2761 is noodzakelijk. Naargelang de gebruikte schroeven kan het 

nodig zijn de boring te voorzien van een afschuining zodat de schroeven voldoende verzonken 

geplaatst kunnen worden.

• De eerste terrasplank P9555 haakt achter het aluminium profiel P2761.

• Plaatsen en vastschroeven van de montageclipsen P9544/P9554. 
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MONTAGE TERRASpLANKEN Op ONDERSTRUCTUUR 

• De werkende breedte van de terrasplanken P9555 bedraagt ongeveer 145mm.

!  TIp

Controleer af en toe de overmeten breedte van de gelegde terrasplanken zodat afwijkin-

gen gecorrigeerd kunnen worden.

• De plaatsing van de terrasplanken P9555 wordt gestart met het aluminium profiel  P2761. 

 Het profiel P2761 wordt op iedere ligger bevestigd met RVS schroeven Ø4mm met verzonken 

 kop in de handel te verkrijgen. 



• Het terras moet eindigen op een volledige terrasplank P9555 of op onderstaande zaagmaten.

 Behalve bij gebruik van het aluminium F-profiel P9543.

• De vastzetting van de laatste terrasplank P9555 gebeurt in de zijkant van de terrasplank.

 Gebruik hiervoor RVS schroeven met een minimum lengte van 40mm.

 Voorboren is noodzakelijk.

 Voorzie het aluminium profiel P2761 om het hoogteverschil van de montageclipsen P9544/

 P9554 uit te vullen.  

• Als alternatief voor het aluminium profiel P2761 kan het aluminium F-profiel P9543 toegepast 

 worden zowel voor het starten als voor het beëindigen van de terrasbekleding.

 Voor de correcte toepassing van het aluminium F-profiel P9543, 

 zie paragraaf ‘afwerkingsprofiel P9543’.

��

• De terrasplanken P9555 worden ter hoogte van iedere ligger bevestigd met een 

 montageclip P9544/P9554.

Geschrankt plaatsen van montageclipsen P9544/P9554 is niet toegestaan!

��



!  BELANGRIJK

Voorboren van de plinten P9556 is noodzakelijk. Voorzie de boring van een afschuining 

zodat de schroef verzonken kan geplaatst worden. Dit kan gedaan worden met een 

boor Ø10mm.

• Zorg doorlopend voor een achterliggende ondersteuning van de plinten P9556.

Bevestiging van de plint P9556 zonder achterliggende 

ondersteuning is niet toegestaan!
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pLINT p9556

• De plinten P9556 moeten iedere 300mm bevestigd worden met 1 schroef (bij voorkeur in het 

 midden van de plint, op 35mm van de onderzijde). 

 De eerste schroef wordt geplaatst op ±35mm van de rand.

• De bevestiging van de plinten P9556 gebeurt met RVS schroeven Ø4 met verzonken kop 

 verkrijgbaar in de handel. 

 

 - Gebruik voor de bevestiging in de onderliggers P9552 zelftappende schroeven met een

  minimum lengte van 20mm. Zorg voor een schroefmachine met dieptebegrenzing zodat 

  de schroeven niet loos kunnen draaien.

 - Voor de bevestiging in houten onderliggers volstaan schroeven met een lengte van 35mm.

��



•  Als de terrasplank P9555 op beide uiteinden voorzien wordt van de einddop P9557, wordt 

 aangeraden om in elke kamer een boring Ø 8mm te voorzien (aan de niet zichtbare zijde van 

 het profiel) om een goede ventilatie van de terrasplank te verzekeren.

      

•  Breng dotten lijm aan zoals aangeduid op de tekening, nl. in het midden van de wand. 

 Gebruik van een 2 componenten PU-lijm wordt aanbevolen.

• Plaats de einddop P9557 in de terrasplank P9555.

��

EINDDOp p9557

• De einddoppen P9557 moeten in de juiste richting liggen (smalle groef/brede groef). 

 De einddoppen P9557 zijn speciaal ontworpen om luchtcirculatie in de profielkamers van

 de terrasplank P9555 te verzekeren.

• Zorg ervoor dat de terrasplank P9555 haaks gezaagd wordt.

• Als de terrasplank P9555 slechts aan 1 zijde voorzien is van de einddop P 9557, 

 dan zijn geen bijkomende voorzieningen nodig.

      
��



AFWERKINGSpROFIEL p9543

• Als alternatief voor het aluminium profiel P2761 kan het aluminium F-profiel P9543 

 toegepast worden voor zowel het starten als voor het beëindigen van de terrasbekleding.

• Bevestig het aluminium afwerkingsprofiel P9543 iedere 600 mm met RVS schroeven Ø4 met 

 verzonken kop verkrijgbaar in de handel. 

 

 - Gebruik voor de bevestiging in de onderliggers P9552 zelftappende schroeven met een 

  minimum lengte van 20mm. Zorg voor een schroefmachine met dieptebegrenzing zodat de 

  schroeven niet loos kunnen draaien.

 - Voor de bevestiging in houten onderliggers volstaan schroeven met een lengte van 35mm.

!  GOED OM WETEN

Het afwerkingsprofiel P9543 bestaat in 2 uitvoeringen:

- aluminium natuurkleur geanodiseerd

- zwart geanodiseerd
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• De einddop op zijn plaats.

!  GOED OM WETEN

De einddop is gemaakt uit PVC-houtcomposiet. Na verloop van tijd zal iedere PVC-hout-

composietkleur licht vervagen tot deze een natuurlijke patine verkrijgt.

�0



• Bij kopse aansluiting van de terrasplanken P9555 wordt een speling van 15mm aangehouden.

 Het F-profiel P9543 kan onderaan in de aanslaglip vastgezet worden.

 

Bij kopse aansluiting van de terrasplanken P9555 is bevestiging aan 

de bovenkant dus in of door de terrasplanken niet toegestaan!

 

�3

• De vastzetting kan gebeuren in de bevestigingslip of aan de zijkant.

 Bij vastzetting op de zijkant worden de RVS schroeven op 15mm van de onderzijde geplaatst. 

 

 

• Bevestiging aan een muur
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UITZETTING

• Hou rekening met een initiële uitzetting van de terrasplanken van 3mm/m voor het bepalen van 

 de nodige uitzetvoegen. De uiteindelijke voegen zullen na verloop van tijd (±1 jaar) kleiner zijn.

•  Bij terrassen waarvan de lengte groter is dan 6m mogen enkel terrasplanken met een lengte 

 van maximum 3m toegepast worden.

TOTALE LENGTE ≤ 6M 

TOTALE LENGTE > 6M

maximum 3m

maximum 3m

maximum 3m maximum 3m

maximum 3m

maximum 3m

maximum 3m maximum 3m

maximum 3m

maximum 3m

maximum 3m maximum 3m

• Vanaf een totale lengte groter dan 12m adviseren wij om het terras op te splitsen in aparte 

 modules. 

!  TE ONTHOUDEN

De houtvezels, verwerkt in de grondstof, hebben een zeer lage vochtigheidsgraad. Dit 

resulteert in een initiële vochtopname met uitzetting tot gevolg. Houd daarom altijd 

rekening met een uitzetvoeg van 3mm/m.

��

MONTAGECLIpSEN p9544 OF p9554

• Standaard wordt gekozen voor de montageclip P9544

 (standaard RVS kwaliteit, DIN A2, AISI 304).

• In een sterk corrosieve omgeving zoals bijvoorbeeld zeeklimaat, zwembadomgeving wordt 

 aangeraden de montageclip P9554 toe te passen. (hogere RVS kwaliteit, DIN A4, AISI 316)

• De bevestiging van de montageclipsen gebeurt met RVS schroeven Ø4mm met verzonken kop 

 verkrijgbaar in de handel. 

 - Gebruik voor de bevestiging in de onderliggers P9552 schroeven met een lengte van 

  minimum 20mm. De schroeven zijn bij voorkeur zelftappend. Zorg voor een schroefmachine 

  met dieptebegrenzing zodat de schroeven niet loos kunnen draaien.

 - Voor de bevestiging in houten onderliggers volstaan schroeven met een lengte van 35mm.

!  GOED OM WETEN

1 verpakking montageclipsen van 100 stuks volstaat voor ±5.5m².

��



• Respecteer een voeg van 10mm bij kopse aansluiting van de terrasplanken P9555 op de plint  

 P9556.

• Respecteer een voeg van 5mm bij aansluiting in langsrichting van de terrasplanken P9555 op  

 een plint P9556.

• Als het terras ingeklemd is tussen 2 muren, zorg dan voor een voeg tussen de muur en de

 terrasplanken P9555 van minimum 15mm. Ook tussen de muur en de onderliggende structuur 

 wordt dezelfde voeg van 15mm aangehouden.
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• Kopse voegen moeten steeds voorzien worden ter hoogte van een ligger. Zorg voor een 

 speling van 10mm. Plaats ter hoogte van de voeg een extra stukje ligger zodat 2 montage-

 clipen P9544/P9554 geplaatst kunnen worden.

De montageclip P9544/P9554 mag niet in de kopse voeg geplaatst worden! 

• Ook bij een voeg tussen terrasplanken P9555 in het verstek wordt een voeg van 10mm 

 voorzien. De uiteinden van beide terrasplanken P9555 moeten bevestigd worden met een 

 montageclip P9544/P9554. Dit maakt het noodzakelijk om 2 liggers te voorzien.

��



��

MAxIMUM BELASTINGEN Op 
DE TERRASpLANKEN p9555

• De maximum homogene belasting bedraagt 1400 kg/m². 

 Voorwaarden: 

 - Geplaatst op minstens 3 liggers op een tussenafstand van maximum 500mm hart op hart. 

 - Ook als de hartafstand tussen de liggers kleiner is dan 500mm blijft de maximum belasting 

  1400kg/m².

     

• De maximum puntlast op 1 terrasplank bedraagt 100kg.

 Voorwaarden:

 - Geplaatst op minstens 3 liggers op een tussenafstand van maximum 500mm hart op hart. 

• Voorgaande maximum belastingen hebben enkel betrekking op de terrasplanken P9555. 

 De onderstructuur moet apart bekeken worden.

• Het ontwerp van de terrasplanken is niet geschikt voor belastingen van wagens, karren,

 paarden,...  (Deze lijst is niet beperkend).

• Voor specifieke gevallen mag u steeds de Technische Dienst Benelux contacteren.

!  TE ONTHOUDEN

De terrasplanken P9555 mogen niet beschouwd worden als een structurele ondergrond! 

Voor toepassing van de terrasplanken P9555 in galerijen, balkons, trappen, … (Deze lijst 

is niet beperkend) moeten dus speciale voorzorgen genomen worden om te voldoen aan 

de geldende normen.

����

• Indien gewenst kan de voeg afgewerkt worden met bijvoorbeeld het aluminium F-profiel

 P9543.
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VERLIJMEN VAN pROFIELEN

• Enkel de multifunctionele profielen P9590, P9591 en P9592 mogen verlijmd worden.

!  BELANGRIJK

Verlijmen van de terrasplanken P9555 is niet toegestaan!

• Voor de verlijming van een geborsteld twinson-vlak op hout is een 2-komponenten PU-lijm het

 beste geschikt. Het licht bevochtigen van het oppervlak verbetert de kwaliteit van de verlijming.

• Indien het te verlijmen twinson-vlak glad is, wordt aanbevolen het vlak op te ruwen.

• De volledige oppervlakte van het profiel moet verlijmd worden.

• Zorg ervoor dat bij de verlijming, de vrije uitzetting van de terrasplanken P9555 niet wordt 

 belemmerd.

!  NIET VERGETEN

• De oppervlakte waarop het profiel zal aangebracht worden moet steeds stof- en 

   vetvrij zijn. 

• De gebruiksaanwijzing van de gebruikte montagekit moet aandachtig gelezen en 

   nauwkeurig opgevolgd worden om een optimaal resultaat te verkrijgen. In deze

  gebruiksaanwijzing vindt u steeds de aan te brengen hoeveelheid en de manier van   

  aanbrengen. Deze parameters spelen een belangrijke rol om tot een optimaal resultaat 

  te komen.
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INBOUWEN VAN SpOTS, REGENAFVOERBUIZEN 
EN DERGELIJKE

• Zorg rondom de spot/regenafvoerbuis voor een speling van 5mm

• Zorg ervoor dat de vrije uitzetting van de bekledingsprofielen P9555 niet wordt belemmerd

• De warmte afgegeven door spots mag niet meer dan 60°C bedragen

• Voorzie indien nodig extra liggers ter hoogte van spots

�0



pLAATSING
INBOUWDETAILS

�2



UITWERKEN VAN EEN TRAp

• Zorg voor een bevestiging van de terrasplanken iedere 500mm.

��

INBOUW VAN EEN LUIK

• Maak een vormvast kader met houten kepers/planken. Dimensies van het hout te bepalen in  

 functie van de afmetingen van het luik (zie algemene voorschriften). 

• Zorg ervoor dat de breedte van het luik overéénkomt met een veelvoud van de modulemaat  

 van de terrasplanken. Uitzagen van een terrasplank is niet toegestaan.

• Voorzie minimum 3 liggers voor de vastzetting van de terrasplanken.

• Maak in de onderstructuur van het terras dezelfde omkadering.

• Respecteer een speling van 10mm tussen het luik en het terras.

• Op de onderstructuur worden hoekijzers voorzien waarin het luik kan rusten.

• In de handel zijn ook standaard frames verkrijgbaar voor de inbouw van een luik.

  

��



pLAATSEN VAN EEN TERRAS 
Op EEN STALEN ONDERSTRUCTUUR

• Maak gebruik van de ligger P9552 voor een gemakkelijke bevestiging van de montageclipsen 

 P9544 of P9554.

• Bevestig de ligger P9552 iedere 500mm aan de stalen liggers.

• De terrasplanken P9555 mogen niet beschouwd worden als een structurele ondergrond! 

 Voor toepassing van de terrasplanken P9555 in galerijen, balkons, trappen, … (Deze lijst is 

 niet beperkend) moeten dus speciale voorzorgen genomen worden om te voldoen aan de 

 geldende normen. In het voorbeeld hieronder worden daarom stalen roosters geplaatst 

 tussen de ligger:
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OMTREK VAN EEN TERRAS 
MET EEN LANGSE TERRASpLANK

• De bevestiging van de langse terrasplank gebeurt met het aluminium profiel P2761. Omwille 

 van de noodzakelijke uitzettingsvoeg van de kopse terrasplanken is het gebruik van montage-

 clipsen voor de bevestiging van de langse terrasplank niet toegestaan.
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RICHTLIJNEN
STOCKAGE & TRANSPORT

��



RICHTLIJNEN
ONDERHOUDSRICHTLIJNEN

70

• De profielen worden binnen gestockeerd.

• De profielen moeten horizontaal (dus liggend) gestapeld worden, ondersteund op een 

 maximale tussenafstand van 1m.

• Het wordt aanbevolen de profielen minimum 24h te acclimatiseren voor de verwerking.

• De profielen dienen verhandeld te worden met 2 personen.

       

• Transport gebeurt horizontaal.

!  BELANGRIJK

Zorg ervoor dat bij transport de profielen op dusdanige wijze vastgesjord zijn dat alle 

risico tot beschadiging wordt uitgesloten.



RICHTLIJNEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN VLEKKEN 
EN BESCHADIGINGEN

Hieronder volgen een aantal richtlijnen voor het verwijderen van vlekken en beschadigingen. 

Gelieve bij de minste twijfel contact op te nemen met de Technische Dienst Benelux. Eénmaal 

een bepaalde behandeling is toegepast is er soms onherstelbare schade toegebracht.

• Plantaardige, dierlijke en overige vetten en oliën:

 

  -Clean P9545

 

  

       

 

 Spuit het produkt over de vlek en wrijf dit eventueel in. 

 Laat enkele minuten inwerken. Daarna overvloedig spoelen met water.

• Brandvlekken: Oppervlakte lichtjes schuren met fijn schuurpapier, staalborstel of staalwol. 

 Het schuren dient te gebeuren in de richting van de groeven om onnodige beschadiging 

 van het oppervlak te voorkomen.

• Etensresten: Hogedrukreiniger. Eventueel goed schrobben met een verdunde 

 bleekwateroplossing (concentratie: 10%). Daarna overvloedig afspoelen met water.

• Verven (synthetisch en op waterbasis): De verf zoveel mogelijk verwijderen met een 

 plamuurmes. En lichtjes schuren met fijn schuurpapier, staalborstel of staalwol. Het schuren 

 dient te gebeuren in de richting van de groeven om onnodige beschadiging van het oppervlak 

 te voorkomen.
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ONDERHOUDSRICHTLIJNEN

• Een Twinson terras is onderhoudsvriendelijk. 

• Reiniging met een hogedrukreiniger vormt geen enkel probleem. Let er op dat de gebruiks-

 voorschriften van het toestel gevolgd worden en de toegepaste druk niet hoger is dan 100bar. 

 Respecteer een afstand van 30cm. Breng de waterstraal steeds aan in de richting van de 

 groeven en vermijd ronddraaiende bewegingen. Gebruik van een vuilfrees is af te raden. 

• Niet toegestaan is het gebruik van schuurmiddelen, agressieve stoffen en ketonsolventen 

 of aromatische oplosmiddelen zoals wasbenzine, aceton, terpentine, petroleum, white spirit en 

 dergelijke. Deze lijst is niet beperkend.

• Gebruik van de Deceuninck reinigingsprodukten PVC Cleanup P 956, PVC Protect P960,  . 

 Decoclean P 961 en PVC Cement Wipe-off P 965 is niet toegestaan! 
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• Teken de positie af van de haken van de montageclipsen P9544/P9554. Het aftekenen 

 gebeurt op 1 zijde van de terrasplank P9555 op de lip aan de onderzijde.

10mm

 

• Verwijder de terrasplank P9555. En breng op de afgetekende plaatsen een zaagsnede aan 

 zodat een uitsparing wordt gecreëerd om de terrasplank P9555 over de haken van de 

 montageclipsen P9544/P9554 te brengen. 

10mm
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VERVANGEN VAN EEN BESCHADIGDE 
OF GEBROKEN TERRASpLANK p9555

• Verzaag de terrasplank P9555 in de langsrichting in 2 stukken zodat de terrasplank 

 gemakkelijk kan verwijderd worden.

10mm

 

• Positioneer de nieuwe terrasplank P9555 en verschuif haar 10mm in de langsrichting ten 

 opzichte van de te bekomen positie.

10mm
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ja, ik wil de update van de “Installatiegids  -Terrace” ontvangen, 

iik vul deze kaart volledig in en stuur ze op of fax ze naar

DECEUNINCK NV -  BENELUX

BRUGGESTEENWEG 164

B-8830 HOOGLEDE - GITS

Tel. +32 51 239 272 - Fax +32 51 239 261

benelux@deceuninck.com | www.deceuninck.be | www.deceuninck.nl

Firmanaam ______________________________________________________________________

Naam __________________________________________________________________________

Straat en nr. _____________________________________________________________________

Postcode _______________________________________________________________________

Gemeente _______________________________________________________________________

Tel. _____________________________________________________________________________

Fax ____________________________________________________________________________

E-mail __________________________________________________________________________

hoofdaCTiViTeiT

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ik ben momenteel klant bij _________________________________________________________

Ik wens meer uitgebreide informatie te ontvangen over _________________________________

Mijn opmerkingen omtrent deze “Installatiegids  -Terrace”  ____________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

• Plaats de terrasplank P9555 met de zijde zonder de zaagsneden in de montageclipsen 

 P9544/P9554. 

10mm

 

• Kantel de terrasplank P9555 over de montageclipsen ter hoogte van de zaagsneden. 

• Verschuif de terrasplank P9555 op de juiste positie.

10mm
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uw Deceuninck partner

Deceuninck nv - benelux
bruggesteenweg 164 - b-8830 Hooglede-Gits
         Tel. +32 51 239 272 - Fax +32 51 239 272 - www.deceuninck.be - belux@deceuninck.com
         Tel. +31 76 561 78 34 - Fax +31 76 750 23 53 - www.deceuninck.nl - deceuninck.kunststof@deceuninck.com
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