Milieu-aspecten spelen ook hier een rol
Sommigen zweren nog steeds bij het lekker laten vergrijzen van een houten terras, anderen kiezen ervoor om de oorspronkelijke kleur van het hout te behouden. Smaak is koop,
zeggen we dan en het doet er dus niet toe wie gelijk heeft. Feit is: een terras moet om
verschillende redenen wel onderhouden worden al is het maar in de betekenis van een
periodieke ‘reiniging’. Stof en, in veel gevallen, ook mossen kunnen zich op het hout vastzetten en daardoor de duurzaamheid van het hout negatief beïnvloeden. De fabrikanten
van chemische producten reiken oplossingen aan.
teerd met een enorm scala aan tropische

systemen die een onzichtbare bevestiging

De term ‘buitenparket’ impliceert meteen een

houtsoorten die (bijna) allemaal ondergebracht

toelaten. De meeste systemen werken op basis

opwaardering van een houten terras. Er is een

zijn in de bewuste ‘Categorie 1’, de categorie

van speciaal daartoe ontwikkelde en meestal

tijd geweest dat we voor een houten vloer op

die aangeeft dat het hout gedurende 25 jaar

gepatenteerde clipsen. De onderbouw is niet

het terras beperkt waren in onze keuze tot

een buitenklimaat kan overleven zonder daar-

meer noodzakelijk een zuiver houten balken-

geribte bangkirai planken die met zichtbare

voor enige behandeling te moeten ondergaan.

werk maar kan bestaan uit (deels) kunststof

schroeven op een houten raamwerk werden

De bevestiging met zichtbare schroeven heeft

voetjes waardoor er geen rechtsreeks contact

geschroefd. Vandaag worden we geconfron-

inmiddels plaats gemaakt voor verschillende

meer is tussen het hout (van het raamwerk én
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kelijk op wijst want blijkbaar vinden heel wat
consumenten dat een gemakkelijke manier om
hun terras klaar te maken voor de zomer. Door
het gebruik van een hogedrukreiniger kunnen
de houtvezels van de terrasplanken loskomen
en wordt het hout onherstelbaar beschadigd.
Een andere, veel-gehoorde remedie tegen vuil
en mosvorming is de eenvoudige poetsbeurt
met water en javel (en soms met nog wat
zout). Het staat vast dat die werkwijze efficiënt
is en zeer gemakkelijk het vuil verwijdert en
het hout een licht-grijze kleur geeft. Het hoeft
echter geen betoog dat het gebruik van chloor
erg milieubelastend is. Om de mosvorming en
het vuil in het voorjaar te verwijderen kan dan
ook beter een terrasreiniger gebruikt worden.
Terrasreinigers werken efficiënt op alle soorten
exotisch buitenhout. De meeste reinigers
worden verdund in water. De mengeling dient
met een blokborstel verspreid te worden en het
hele terras te verzadigen. Bij hevige verontreiniging kan men meer product bij het water
toevoegen. Het natte oppervlak wordt best met

Blanchon

een nylon borstel geschrobt in de lengterichting van het hout. Wanneer de vervuiling niet

de vloer) en de (vaak vochtige) ondergrond.

barsten komen is het voor bepaalde ‘elemen-

volledig verdwenen is kan men de behande-

De ribbetjes in de planken maken dan weer

ten’ veel gemakkelijker om zich op (of in) het

ling herhalen. Laat het oppervlak drie à vier

plaats voor subtiele ‘buigingen’ bij het zagen

hout vast te zetten.

dagen drogen. Nadien moet het terras grondig

van de planken. Die licht gebogen planken

gespoeld worden met water en kan opnieuw
geschrobt worden met een nylon borstel. Wan-

blijft staan. De ribben in de bangkirai planken

Onderhoudsproducten
= meerverkoop

waren immers van aard dat vuil en mos zich

Wanneer je aan een pastoor vraagt of bidden

terrasolie behandeld worden.

gemakkelijker vast zetten. Kortom: de eisen die

nu echt helpt krijg je wel eens het geraffineerde

de consument aan een houten terras stelt zijn

antwoord: ‘of het helpt weet ik niet maar dat

Terrasolie

aardig hoger dan vroeger en de plaatser mag

het niet schaadt… dat weet ik zeker’. Die rede-

Terrasolie wordt door velen beschouwd als

zich aan een kritische controle verwachten.

nering gaat in het debat over terrasonderhoud

onmisbaar voor het in gebruik nemen van een

perfect op en dat is eigenlijk goed nieuws voor

nieuw terras. De oliën die we op de markt vin-

Onderhoud = puur esthetisch

de parqueteurs. Het maakt het immers volstrekt

den zorgen voor een diepgaande impregnering

Zoals hoger reeds aangehaald: of een houten

‘onschadelijk’ om de klant te overtuigen om zijn

van het hout. Ze geven het hout een sterk en

terras überhaupt moet onderhouden worden,

terras regelmatig te onderhouden. Ook hier is

slijtvast oppervlak en accentueren de natuurlijke

maakt het voorwerp uit van een discussie met

het uiteraard aan te raden om de klant te pilo-

tinten van het hout. De oliën zijn bovendien een

uiteenlopende meningen. We gaan die discus-

teren in de richting van professionele producten

bescherming tegen schimmels en ze zijn water-

sie hier niet opnieuw aankaarten. Belangrijk

waarvoor de parqueteur ook optreedt als ‘ver-

afstotend. Naarmate terrasolie meer transpa-

is wel, en daarmee nemen we dan toch een

koper’. Deze werkwijze leidt vanzelfsprekend

rant is en dus met weinig of geen pigmenten,

beetje stelling in, belangrijk is te weten dat het

tot meerverkoop en door de klantenbinding

biedt zij minder bescherming tegen UV-licht. De

onderhoud van houten terrassen in hoofdzaak

die zo ontstaat, kunnen we gerust spreken van

oliën voor buitenhout zijn meestal vervaardigd

betrekking heeft op esthetische doeleinden. In

meerverkoop ‘op lange termijn’. Het lijkt geen

op basis van natuurlijke oliën. Helemaal in de

wezen hebben de verschillende reinigings- en

slecht idee om de klant ‘spontaan’ te contacte-

lijn van het ecologisch debat verschijnen steeds

onderhoudsproducten geen noemenswaar-

ren of zelfs te bezoeken in het voorjaar om hem

meer oliën die geëmulgeerd zijn in water en

dige invloed op de duurzaamheid van het

de nodige producten voor het komende seizoen

dus niet milieubelastend. Voor het aanbrengen

houten terras. Dit laatste moeten we wel een

te leveren. De fabrikanten presenteren verschil-

van de olie op nieuwe terrassen, moeten deze

beetje nuanceren. In geval er bepaalde stoffen,

lende producten die we kunnen onderbrengen

volledig droog, stof- en vetvrij zijn. Oude ter-

bacteriën, mossen, algen of zelfs chemi-

in drie hoofdcategorieën: terrasreinigers, ter-

rassen moeten eerst grondig gereinigd worden

sche producten (regelmatig) met het hout in

rasolie en terras-ontgrijzer.

met een terrasreiniger of met alternatieve pro-

aanraking komen, zouden die op termijn wel

neer het terras volledig droog is kan het met

ducten. In sommige gevallen is het nodig om

een negatieve invloed kunnen uitoefenen. Dat

Terrasreiniger

na het reinigen het hout een lichte schuurbeurt

laatste geldt met nog meer klem wanneer door

Terrassen worden uiteraard vuil en zijn

te geven. Het aanbrengen van de terrasolie

extreme klimaatsomstandigheden bepaalde

onderhevig aan mosvorming, aan vervuiling

gebeurt met de rol, een borstel of een spray.

houtsoorten veel van hun natuurlijke olie zou-

door weersomstandigheden en door insecten.

De olie moet aangebracht worden in een egaal

den verliezen en het hout ‘schraal’ zou worden.

Doodzonde voor alle houtsoorten is uiteraard

dekkende laag. Het verbruik hangt af van het

Wanneer er in het hout bijvoorbeeld spleten of

de hogedrukreiniger. Het verdient aanbeveling

absorptievermogen van het hout. De olie die
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Chimiver

is moet met een doek verwijderd worden om

kracht na de behandeling langdurig behouden.
De nabehandeling gebeurt met de Woodpro-

glanzende vlekken te vermijden. Verbindingen,

tector Ciranova. Deze onderhoudsolie op basis

barsten en openingen in het hout moeten

van natuurlijke grondstoffen zorgt voor de

extra-aandacht krijgen. Wanneer het hout niet

juiste behandeling van de houten buitenvloeren.

volledig verzadigd is, moet de behandeling

Woodprotector Ciranova voedt en beschermt

herhaald worden. Wanneer we een zijdeglan-

het hout, is waterafstotend en vermijdt

zend oppervlak willen bekomen, kunnen we

mosvorming en vergrijzing.

achteraf polieren met een pad. Over het algemeen drogen de meeste oliën in een tijdspanne

Huys Woodcare

gaande van 15 tot 30 uren, afhankelijk van de
temperatuur en de luchtvochtigheid. Er wordt

Voor het reinigen

aangeraden om het terras te oliën bij droog

van houten

weer maar ook weer niet in al te felle zon om

buitenvloeren is

een te snelle droging te voorkomen. De meeste

er de WOCA

fabrikanten raden aan om tweemaal per jaar

Chimiver presenteert zijn Lios range voor het

Terrasreiniger:

een behandeling met terrasolie uit te voeren.

beschermen en onderhouden van buitenterras-

deze wordt

Het terras moet telkens eerst gereinigd worden

sen. Lios Bioil Natural is een natuurlijke

gebruikt voor

met terrasreiniger.

oliebehandeling. Lios Wax is een harde wax

het reinigen van

voor geboende vloeren. Lios Grigioff is een spe-

houten terras-

Terras-ontgrijzer

ciaal solventvrij product om vergrijsde

sen, afsluitingen,

Ontgrijzer voor exotische hardhoutsoorten is

buitenvloeren hun oorspronkelijk kleur terug te

bedoeld om de vergrijzing van het hout tegen te

geven. Lios Kronos is dan weer een intensieve

gaan of om de grauwsluier van het hout te ver-

vloerreiniger met een speciale plantaardige

Woca Terrasreiniger verwijdert grondig groene

wijderen. De ontgrijzers op de markt verwijderen

formule voor het intensief reinigen van houten

aanslag en vuil en is ook uiterst effectief voor

al het vuil van de terrasplanken zonder het hout

vloeren die met olie behandeld werden. Lios

het reinigen van muren en tegels. De reiniger

echter totaal blank te kleuren. Ook hier zullen

Sundeck Soap is een voedende zeep om

tast de flora niet aan maar is wel schadelijk

voorstanders van grijze terrasplanken de voor-

buitenvloeren te reinigen. Lios Sundeck Wood

voor vissen. Afwerken van buitenvloeren kan

keur geven aan een poetsbeurt met javel omdat

Oil tenslotte is een impregneermiddel voor

met de WOCA Terrasolie:

het hout dan wel lichtgrijs wordt. Dit is uiteraard

buitenvloeren.

deze wordt buitenshuis toegepast voor basis-

een pure kwestie van smaakvoorkeuren.

carports e.d.

behandeling en onderhoud van houten terras-

Collstrop

sen. De olie geeft een sterk, slijtvast oppervlak
en benadrukt de natuurlijke houtstructuur.

Collstrop All Cleaner breekt op natuurlijke wijze

Woca Terrasolie is

alle groenvorming af en is ook bruikbaar voor

in verschillende

andere dan houten vloeren. Collstrop Special

kleuren

Blanchon

Care is een voedingsbeits, uitsluitend voor

verkrijgbaar. De

Préparateur Bois

grenenhout, die het houtoppervlak beschermt

olie bevat

Neufs wordt

tegen natuurlijke slijtage en mosvorming.

UV-bescherming

aangeraden voor

Vochtopname wordt aanzienlijk vertraagd zodat

en maakt het

de impregnatie en

de kans op zwelling en vervorming van het hout

hout waterafsto-

stabilisering van

kleiner wordt. Collstrop Deep Cleaner tenslotte

tend. Ook

zachte en

geeft vervuilde en vergrijsde hardhoutsoorten

composiet

harshoudende

hun oorspronkelijke kleur terug. Na behande-

vloeren kunnen

houtsoorten zoals

ling met dit product kan een behandeling met

gereinigd worden

pijnhout, spar, Red Cedar, Douglas… Bij harde

Special Colour de kleur van het hout vrijwaren.

met WOCA Terrasreiniger. Het plaatsen van olie

Blanchon

en moeilijk impregneerbare houtsoorten
gebruikt men de ‘Satureur Bois Blanchon’. De
regulerende bescherming van de Préparateur

daarentegen wordt niet aangeraden daar de

Debal Coatings

materie te gesloten is.

Bois Neufs brengt de vochthuishouding van het

Debal Coatings

hout in evenwicht gedurende de eerste

beschikt onder het

maanden waarin het hout wordt blootgesteld

merk Ciranova over

Irsa Aqua Cleaner 5000 wordt aanbevolen als

aan de buitenomstandigheden. Blanchon

een product ter

een voorkuismiddel of een snelle poetsbeurt

Dégriseur Bois: Een hoogwaardige gel wordt

afwerking en een

voor alle gelakte, geoliede of gewaxte houten

speciaal aanbevolen voor de reiniging van

product voor het

vloeren. Het product kan echter perfect ge-

buitenhout dat onderhevig is aan weersomstan-

onderhoud van

bruikt worden voor het reinigen van tuinmeubi-

digheden en aan vorming van schimmels en

houten en

lair en terrassen. Irsa Exotic Wood Oil: deze olie

mos. Als nieuw product presenteert Blanchon

composiet

bestendigt onder meer de eigen kleur van het

de ‘Saturateur Environnement’ die behoort tot

buitenvloeren.

hout. Deze olie is niet filmvormend. Zij wordt

Irsa

de ‘Ligne Qualité Environnement’ en die hoog

Vooreerst is er de Terrassen Cleaner Ciranova

sterk aanbevolen voor het voeden van buiten-

scoort op alle punten.

die voor het verwijderen van groene aanslag op

terrassen in hout. De open-poriën structuur

alle houten ondergronden zorgt. Blijft zijn

laat het houtoppervlak toe te ademen.
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Osmo

van het hout blijven behouden. Faxe Terrasolie

Om oude en verdonkerde olie weg te nemen,

kan ook gebruikt worden voor buitenmeubels

bestaat er nu ook een olie-verwijderaar. De vol-

uit hout.

gende fase in het onderhoud is de diepgaande
verzadiging die perfect kan uitgevoerd worden
met Deks Olje D.1. en Textrol. Er is nu ook een
nieuwe range watergedragen verzadigingen
beschikbaar. Sindrila zoekt voor het Durieu assortiment nog verdelers.

Voor

Tover

Na
Onder de naam Osmo Wood Oils presenteert Osmo een range aan natuurlijke finishes
die kunnen ingezet worden voor de meeste
soorten buitenhout. Osmo maakte iedere olie
zodanig dat ze uitstekend overeenstemt met
de karakteristieken van de houtsoort. Met twee
lagen bekomt men een uitstekende bescherming tegen UV. De Wood Reviver van Osmo
wordt ingezet wanneer het hout te lijden heeft
gehad onder weer en wind. Het product reinigt
en vernieuwt het buitenhout.
De Green Growth Remover tenslotte is de per-

Tover stelt de Oil4Sun voor, een impregnerende

fecte verwijderaar voor mos en groenuitslag,

olie voor buitenhout en Rinovoil, een reparatie-

zonder inspanning vanwege de gebruiker. Osmo

olie. Oil4Sun is een uitstekend middel om

presenteert in het assortiment ook nog een
‘Bamboo Protection Oil’.

Sindrila

Dossier Buitenvloeren onderhoud & afwerking
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houten vloeren te beschermen en af te werken.
Het innoverende product is gemakkelijk aan te
brengen en is waterresistent waardoor het
bijzonder geschikt is voor houten terrassen

Overmat

afboordingen van zwembaden maar ook

Voor het afwerken en onderhoud van houten

meubels of tafels. In het recept zitten een

buiten terrassen heeft Overmat Industries 3

aantal additieven die een langdurige bescher-

producten ontwikkeld: Floorservice Terrassen-

ming garanderen. Het effect van deze olie is

olie Naturel, Floorservice Terrassenolie Bruin

lichtjes amberkleurig. Wanneer de terrasvloer

en Floorservice Ontgrijzer. De Floorservice

een gebruikt uitzicht begint te krijgen is er

Terrassenolie is gemakkelijk te verwerken. De

Renovoil om deze terug zijn gezonde glans te

natuurlijke, praktisch reukloze olie dringt diep

bezorgen.

in het hout. Het hout blijft “gezond”, elastisch
en droogt niet uit. Zeer goed bestand tegen

Sindrila importeert en distribueert sinds 1

indringing van water. Floorservice Ontgrijzer

januari 2008 de producten van het merk

voor o.a buitenterrassen. Dit hoogwaardige

Durieu/Owatrol in België. Het gamma omvat de

Vermeister

product, gefabriceerd op basis van natuurlijke

hyper performante onderhoudsproducten voor

presenteert met

grondstoffen, zorgt voor het “ontgrijzen” van

de bescherming en het onderhoud van hout,

Deck Oil een

het hout. Toepasbaar op ondergronden net als

zowel binnen als buiten. Voor terrassen, zowel

impregnerende olie

de Floorservice Terrassenolie.

hout als composiet, bestaat de eerste fase van

voor buitengebruik.

het onderhoud erin om te ‘ontgrijzen’ met

Deze olie is

Net-Trol: dit is een biologisch afbreekbare

gebaseerd op

ontgrijzer die met water afwasbaar is.

plantaardige en

Bij Sijs vinden we de Faxe Terrasolie, die

zorgvuldig geselecteerde grondstoffen

gepresenteerd wordt in de tinten kleurloos,
bankirai, teak, lork en douglas. Faxe Terrasolie

zoals kokosolie, lijnzaadolie, houtolie en

wordt gebruikt als basisbehandeling en voor

dergelijke. Het product werd speciaal

de renovatie van gereinigde houten terrassen.

geconcipieerd voor terrassen. Deck Oil brengt

Terrasolie houdt vroegtijdige veroudering tegen.

de warmte en de karakteristieken van het hout

De pigmenten ondersteunen de houtkleur en

naar boven en accentueert de structuur van het

voorkomen vroegtijdige verbleking. Faxe Ter-

hout. De belangrijkste eigenschappen: Deck Oil

rasolie beschikt eveneens over een UV-bescher-

dringt diep in het hout, kan gemakkelijk

ming. De behandeling dringt in het hout en is

herdaan worden zonder schuren, beschermt

daardoor slijtagevrij. De structuur en tekening

tegen rotten en UV stralen én tegen water.
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