
 

 

 

Thermo Supreme Terrasplanken Onderhoud 

 

Onderhoud en reiniging 

onderhoud WOCA 

Het terrasoppervlak iverweerd onder invloed van wind, regen, vorst en zonneschijn (UV). 
Hierdoor wordt het oppervlak grijs, vuil en ontstaan er scheuren / splinters. WoodCare 
Denmark heeft verschillende reinigings- en onderhoudsproducten voor buiten ontwikkeld. 
WOCA Exterior Cleaner maakt vuil los en verwijdert groene aangroei van het oppervlak, 
zonder deze te beschadigen. 

schoonmaak 

• Doordrenk Thermo Supreme® Bamboo met veel water. Gebruik indien mogelijk een 
tuinslang. Gebruik geen hogedrukreinigers. 

• Exterieurreiniger mengen met water in de verhouding 1: 2 en aanbrengen. Als het 
terras erg vuil is, mag de exterieurreiniger onverdund worden gebruikt. Maak de 
terrasplanken schoon met een siliciumcarbide borstel of een machineschijf (zie 
accessoires). Boen het geweekte materiaal in de lengte langs de bamboevezel totdat het 
materiaal er schoon uitziet. Als de vlonder een vlakke ondergrond heeft, schrob dan eerst 
onder een hoek van 45 graden voordat u in de lengterichting schrobt. Bij gebruik van 
een machinedisk is dit niet nodig. Herhaal de reiniging indien nodig. Maak het oppervlak 
voorzichtig schoon met water. 

• Laat Thermo Supreme® Bamboo ca. 2 uur drogen. 24 uur. Het materiaal moet volledig 
droog zijn voordat oliebehandeling kan worden uitgevoerd. 

aanbrengen van olie 

• Alleen bij droog weer aanbrengen. Vermijd direct zonlicht en hoge temperaturen. • 
Roer de olie voor gebruik goed door. Breng een gelijkmatige dunne laag olie aan met een 

borstel. 

• De olie is crèmekleurig als deze nat is. 

• Na een paar minuten ziet het materiaal er olieachtig uit en zal niet als water 

verdampen. 

 



 

 

• Veeg overtollige olie af met schone katoenen doeken na maximaal 5-10 minuten 

minuten. 

• Wees vooral voorzichtig om overtollige olie uit voegen en groeven te verwijderen. 

• Herhaal het bovenstaande proces. 

• Als het materiaal droog is, kan het worden gepolijst met een polijstpad of 

polijstmachine om een extra slijtvast oppervlak te garanderen. Afhankelijk van de 
weersomstandigheden en de buitentemperatuur duurt het 24 tot 48 uur voordat de olie 
volledig is uitgehard. Het materiaal mag gedurende deze periode niet aan water worden 
blootgesteld. 

onderhoud van vlakke zijde 

Houd er rekening mee dat op het vlakke oppervlak onregelmatigheden in het oppervlak 
(bijv. Scheuren, splinters) beter zichtbaar zijn dan op het geribbeld oppervlak. Als er 
regelmatig onderhoud wordt gepleegd met een dekolie op waterbasis, zal dit worden 
verminderd. 

risico op zelfontbranding 

Vanwege het risico op zelfontbranding is het belangrijk dat met olie bevochtigde doeken 
in water worden gedrenkt en na gebruik in een goed gesloten container worden 
weggegooid. 

Voorgeolied 

Thermo Supreme® Bamboo Buitendecking is vooraf geolied, dubbelzijdig, met Woca 
Exterior Waterbased Decking Oil (Teak Color). 

• Reinig de verdieping ten minste één keer per jaar met Woca Decking Cleaner en 
Silicium Carbid Broom of -Disk. Afhankelijk van het klimaat en gebruik kan het nodig zijn 
om meer dan één keer per jaar schoon te maken. 

• Verwijder het vuilwaterresidu op de planken met schoon water en laat de vloer droog. 

• Breng 1-2 nieuwe lagen WOCA-terrasolie (WOCA buitenolie, teakkleur) aan. Wanneer u 
geen nieuwe outdoorolie 1-2x per jaar aanbrengt, zal de vloer en wordt de typische 
bamboehouten graanstructuur minder zichtbaar. Eerste olie kan direct na de installatie 
worden uitgevoerd, het beste moment voor het eerste onderhoud is 3-4 maanden na de 
installatie, wanneer het oppervlak meer absorbeert dan onmiddellijk na de installatie.  

• Het is raadzaam om het dek vrij van stof en vuil zoveel mogelijk vrij te houden (schoon 
by bezem regelmatig). 

 



 

 

ongeolied 

Het is mogelijk om het terras te verlaten zonder te oliën, maar het reinigen van eenmaal 
per jaar is noodzakelijk; Het resultaat zal een ruw en grijs uiterlijk zijn.  Een eerste 
behandeling  van Waterbased Decking Oil / Saturator is wel geadviseerd om het dek te 
impregneren. Dit kan onmiddellijk na de installatie worden gedaan of, om betere 
impregnatie te hebben, na 3-4 maanden wanneer het oppervlak meer open is. 

• Reinig het terras met water, reiniger en siliciumcarbid bezem of - schijf. 

• Laat het dek drogen. Wanneer het decking helemaal droog is, volg dan de instructies 
van de leverancier van de gebruikte olie of verzadiger. 

• Na deze eerste toepassing kan het terras zonder oliebehandeling blijven voor het 
bekomen van een natuurgrijze kleur. De jaarlijkse reiniging met het siliciumcarbidbezem 
of de schijf is echter verplicht. Als u een donkerdere kleur wilt houden, is de regelmatige 
toepassing van olie nodig. 

• Het is raadzaam om het dekvrij van stof en vuil zoveel mogelijk vrij te houden (schoon 
by bezem regelmatig). 

 

Oppervlak van Thermo Supreme® Bamboomet verschillende onderhouds- en 
reinigingsscenario's: verweerde, vervuilde terrasplanken (links), verweerde, gereinigde 
terrasplanken (midden) en opnieuw geoliede terrasplanken (rechts). 

 


