MOSO® Bamboo X-treme® Terras
onderhoud & reiniging
Oppervlakte van MOSO®
Bamboo X-treme® bij
verschillende onderhouds- en
reinigingsscenario’s:
verweerd, vervuild oppervlak
(links), verweerd, gereinigd
oppervlak (midden) en
oppervlak na reiniging en heroliën (rechts).

WOCA onderhoud

Onder invloed van wind, regen, zon (UV) en vorst verweren terrasplanken
en wordt het terras vies. Als gevolg hiervan zullen de planken vergrijzen en
zullen zich splinters en scheuren vormen. WOCA heeft verschillende
onderhoudsproducten ontwikkeld om terrassen te reinigen en te
beschermen.

reinigen
•
•
•
•
•
•
•
•

Maak het terras goed nat, gebruik een tuinslang indien mogelijk.
Het gebruik van hogedrukreinigers is niet toegestaan.
Mix de reiniger met water in de verhouding 1:2 en breng deze aan. Indien
het terras erg vervuild is kan de reiniger onverdund gebruikt worden.
Reinig het terras vervolgens met de silicium carbid bezem of machinaal
met de silicium carbid schijf (zie accessoires).
Schrob de terrasplanken in de lengte richting totdat de planken volledig
schoon zijn.
Bij gladde terrasplanken dient eerst onder een hoek van 45 graden te 		
worden geschrobd, waarna vervolgens in de lengte richting wordt 		
geschrobd. Bij gebruik van de machine met schijf is dit niet nodig.
Herhaal bovenstaande stappen indien noodzakelijk.
Reinig vervolgens zorgvuldig met schoon water.
Laat het MOSO® Bamboo X-treme® terras volledig drogen (ca 24 uur). 		
Pas als het materiaal volledig droog is kan de oliebehandeling starten.

onderhoud van de gladde zijde

Op de gladde zijde zijn onregelmatigheden als gevolg van weersinvloeden
(kleine scheurtjes en splinters) beter zichtbaar dan bij de geribbelde zijde. Dit
kan beperkt worden door regelmatig onderhoud met een watergedragen
olie.

risico voor zelfontbranding

Aangezien de olie licht ontvlambaar is, is het van belang om doeken met
olie in water te drenken en na gebruik in een afgesloten container te
bewaren.

aanbrengen olie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Breng uitsluitend olie aan bij droog weer, vermijd direct zonlicht en hoge
temperaturen.
Roer de olie uitvoerig voor gebruik. Breng een gelijkmatige, dunne laag
aan met een kwast.
De olie ziet er crème-achtig uit zolang deze nat is.
Na een aantal minuten, als het water uit de olie is verdampt, krijgt het 		
materiaal zijn olie-achtige uitstraling.
Boen de restanten olie met een katoenen doek van de terrasplanken na
5-10 minuten.
Let erop dat geen olie in de rillen van de terrasplanken en op 		
verbindingen achterblijft.
Herhaal bovenstaande stappen nogmaals.
Zodra de terrasplanken gedroogd zijn, bestaat de mogelijkheid de 		
planken te polishen met de hand of machinaal voor een nog duurzamere
en hardere olielaag.
Afhankelijk van de weersomstandigheden duurt het 24 tot 48 uur totdat
de olie volledig is uitgehard. Gedurende deze periode is het noodzakelijk
dat het terras niet aan water wordt blootgesteld.

Bekijk ook de onderhoudsfilm
op: www.moso.eu/x-treme.
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