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ALGEMEEN

Een vloer met een natuurlijke houtlook, zonder knoes-

ten of splinters, onderhoudsvriendelijk, antislip en blij-

vend mooi. Dat is Neowood.

Neowood bestaat grotendeels uit hout en is een hout-

composiet van topkwaliteit. Met zijn combinatie van 

65% zaagmeel en 35% polyetheen is het een duur-

zaam en uitzonderlijk materiaal dat geen equivalent in 

Europa kent.

Neowood terrasplanken vergrijzen niet zoals massief 

hout dat wel doet. Er hoeft geen enkel behandelings-

product te worden aangebracht. Het terras moet al-

leen regelmatig worden gereinigd. 

Kwalitatief hoogwaardige houtcomposiet 
terrasplanken. Uitermate duurzaam, 
veilig én kleurvast.
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Sfeerbepalend en kleurvast
Een Neowood vloer valt op door de luxueu-
ze en sfeervolle uitstraling. De terrasplanken 
vergrijzen niet en zien er na jaren nog als 
nieuw uit.

Duurzaam
Neowood is PEFC gecertificeerd, dat garant 
staat voor duurzaam bosbeheer. Bovendien 
zijn Neowood terrasplanken 100% recycle-
baar.

Makkelijk te monteren
Neowood terrasplanken zijn snel en een-
voudig te monteren met de speciale beves-
tigingsclips. Gebruik van normale houtbewer-
kingsgereedschappen is voldoende. 

Blijvend mooi
Neowood wordt 10 jaar gegarandeerd tegen 
rotten, splijten, kromtrekken, splinteren, aan- 
tasting door onkruid, schimmels en ongedierte. 

NEOWOOD IS GESCHIKT VOOR 
BUITENTOEPASSING: 

• Tuinterrassen

• Dakterrassen

• Balkons

• Galerijen

• (aanleg) Steigers

• Voetgangersbruggen

• Trappen

• (strand) Paviljoens

• Rondom vijvers, zwembaden, whirlpools

• Ook als tuinschermen of afscherming van bijv. 

speeltuinen en schoolpleinen

Antislip
Neowood heeft een stroef oppervlak. Verve-
lende ongelukken door uitglijden worden voor-
komen. Juist bij vochtig weer, want houtcom-
posiet heeft de eigenschap stroever te worden 
naarmate het oppervlak vochtiger wordt.

Ontspannen of inspannen? 
Neowood terrasplanken zijn beschermd te-
gen schadelijke invloeden van UV-straling, 
zee- en chloorwater. Beitsen, verven of lak-
ken is niet nodig. Regelmatig reinigen met 
een neutraal schoonmaakmiddel volstaat. 
Spuit Neowood schoon met een tuinslang.

Op blote voeten naar buiten
Neowood splintert of splijt niet. Dus veilig 
voor (kinder)handen en voeten. 
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Gegroefd Glad

TYPES

Neowood terrasplanken zijn verkrijgbaar in twee types: 

Solid Deck en Hightec.

De Solid Deck planken zijn door en door gekleurd. Dit 

in tegenstelling tot de Hightect terrasplanken. Het hout-

composiet van deze uitvoering heeft een beschermd 

omhulsel van kleurvast polymeermateriaal.  Zowel de So-

lid Deck als de Hightec hebben een matte afwerking en 

lijken zelfs van dichtbij op echt hout. 

OPPERVLAKTES

Neowood terrasplanken (Solid Deck) zijn beschikbaar 

met decoratieve groeven, glad oppervlak of voorzien 

van een houtnerf. Het type Hightec is leverbaar met een 

brushed oppervlak.

   
Type Hightec

Afmeting: 4000 x 138 x 23 mm

     
Type Solid Deck

Afmeting: 4000 x 138 x 23 mm
4000 x 180 x 23 mm

Gestructureerd

Brushed
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Anti-slip test:

Oppervlakte Looprichting Waarde

Glad Over de Lengte R11

Over de Breedte R12

Gestructureerd Over de Lengte R11

Over de Breedte R12

Geribbeld Over de Lengte R13

Over de Breedte R12

Brushed Over de lengte R12

Over de breedte R13

Waarde Weerstand Helling Toepassing

R9 Laag 3-10° Binnen trappen, gangen, kantoor

R10 Matig 10-19° Sanitair, parkeerplaats

R11 Goed 19-27° Terrassen, openbare ruimtes

R12 Hoog 27-35° Perrons, gaarkeukens, 
rolstoevriendelijke ruimten

R13 Zeer Hoog > 35° Vloeren in de voedingsindustrie

EIGENSCHAPPEN

Specifieke materiaaleigenschappen:

Wateropname 1,40%

Zwelling  % 0,40%

Samendrukkingsweerstand 17 Mpa

Treksterkte 8,3 Mpa

E-modulus 4525 Mpa

Densiteit 1,22 kg/m3

Weerstand tegen schimmelvorming zeer goed

Weerstand tegen blutsen 59,6 Mpa

Gewicht ca 25 kg/m2

Brandklasse volgens NEN-EN 13501-1 Dfl-s1
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Met Neowood zijn de mogelijkheden 
eindeloos.

H210 Bélem - type Hightec

H220 Ushuaïa - type Hightec

H230 Lima - type Hightec

H240 Cayenne - type Hightec

H250 Sao Paolo  - type Hightec

KLEUREN

Neowood is verkrijgbaar in de hieronder afgebeelde kleuren.

De kleuren zijn gedrukt en kunnen hierdoor afwijken van het origineel. 
Vraag vrijblijvend een monster aan. Andere kleuren, afmetingen en 
structuren op aanvraag.

Solid Deck Hightec

Kleur Grey 

Anthracite 

Oak 

Cherry 

Bélem 

Ushuaïa 

Cayenne 

Lima 

Sao Paulo 

Oppervlak Gegroefd 

Glad 

Gestructureerd 

Brushed 

Afmeting 4000 x 138 x 23 mm  

4000 x 180 x 23 mm 

Type Hightec
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S002 Oak - type Solid Deck S001 Grey - type Solid Deck

S006 Anthracite - type Solid DeckS003 Cherry - type Solid Deck

KLEUREN EVOLUTIE

Neowood is verkrijgbaar in de hiernaast afgebeelde kleu-

ren. De kleuren van de Solid Deck terrasplanken kunnen 

in de eerste paar maanden licht veranderen. Bij een even-

tuele nalevering, kan er een licht kleurverschil te zien zijn. 

Dit kleurverschil verdwijnt na een paar maanden. De kleur 

en de oppervlakte kunnen per levering enigszins verschil-

len vanwege verschillen in zaagselleveranties. De kleur-

verandering geldt niet voor het Hightec gamma.

De Solid Deck in de gestructureerde uitvoering wordt af-

gewerkt met een oppervlaktepatroon in een nerfmotief. 

Deze afwerking van het oppervlak vervaagt na verloop van 

tijd waardoor het een natuurlijk verweerd uiterlijk krijgt.

Type Solid Deck

7



Systemen en
Toebehoren

Neowood planken kunnen op verschillende onder- 

constructies gemonteerd worden. Bij het Standaard 

systeem worden de planken door middel van verschillende 

clips op een vast draagbalksysteem gemonteerd. Bij het 

Aluminium systeem worden de planken door middel 

van verschillende clips gemonteerd op een nivellerend 

draagbalksysteem van aluminium. Op de volgende 

pagina’s wordt afzonderlijk op de 2 systemen ingegaan.

70 mm

138 mm

180 mm

Afwerkingsplank met één groef voor clip

Afwerkingsboord

Afwerkingsplank

AFWERKINGSPANELEN

Neowood zijpanelen zijn beschikbaar in verschillende 

kleuren voor een afwerking in dezelfde kleurstelling. 

Deze panelen kunnen ook worden toegepast voor deco-

ratieve doeleinden.

De afwerkingspanelen zijn beschikbaar in de onder-

staande kleuren en afmetingen.

Solid Deck Hightec

Kleur Grey 

Anthracite 

Oak 

Cherry 

Bélem 

Ushuaïa 

Cayenne 

Lima 

Sao Paulo 

Afmeting 4000 x 138 x 23 mm 

4000 x 180 x 23 mm 

2000 x 70 x 20 mm  
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Bevestigingsclip Begin- en eindclip Verbindingsclip

STANDAARD SYSTEEM

Draagbalk H-profiel

De draagbalk van composiet zijn speciaal 

ontwikkeld voor Neowood terrasplan-

ken, met uitsparing voor gemakkelijke 

bevestiging van de bevestigingsclips. 

Deze draagbalk bestaat uit hetzelfde 

materiaal als het deck.

Afmeting: 4000x50x50 mm

Clips

Voor het snel, precies en onzichtbaar monteren van de 

Neowood terrasplanken zijn zowel bevestigingsclips, 

verbindingsclips en begin- en eindclips beschikbaar.

Demonteerbare Clip 

Met deze clip van aluminium kan 

er een toegang gemaakt worden 

tot een element dat zich onder het 

terras bevindt of kan het terras op 

een eenvoudige wijze voor een deel 

gedemonteerd worden. 

Speciale composietschroef uit inox

Deze gekleurde schroeven passen bij de Neowood ter-

rasplanken. Ze zorgen voor een esthetische afwerking 

bij de installatie van de afwerkingspanelen.

Afmeting: 5x50 mm
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8%

AS-406430 AS-406445

25-40 mm 35-70 mm 65-155 mm 145-255 mm

ALUMINIUM DRAAGSYSTEEM

Isostep

Een aluminium basis profiel met geïntegreerd ruimte voor 

rubbergranulaat. Geschikt voor effen ondergronden zo-

als beton- of tegelvloeren en ruimtes waar een geringe 

opbouwhoogte vereist is.

Afmeting:

AS-364023: 40x23x3600 mm 

Aluminium Clip profielen

De aluminium Clip profielen kunnen makkelijk op de Clip 

terrasdragers geklikt worden. Door de speciale binnen-

constructie van deze profielen kan een spanwijdte t.o.v. de 

terrasdragers van 800 tot 1100 mm bereikt worden. 

Afmeting: 

AS-406430: 64x30x4000 mm (800 mm)

AS-406445: 64x45x4000 mm (1100 mm)

Flexibele terrasdrager

De flexible terrasdragers zijn door mid-

del van een instelbare draairing tot op de 

millimeter nauwkeurig op een hoogte van 

25-225 mm in te stellen. De in alle richtin-

gen draaibare kop kan een helling tot 8% 

uitvlakken. Materiaal: polypropyleen

Terrasdrager - Standaard

Terrasdrager met standaard kop 

waarop makkelijk en stevig houten 

draagbalken of aluminium profielen 

geschroefd kunnen worden.

Terrasdrager - Clip

Terrasdrager met de innovatieve Clip-

kop voor gebruik met aluminium Clip 

profielen. Het gebruik van schroeven 

kan dan tot een minimum beperkt wor-

den.

Terrasdrager - Flex

Terrasdrager speciaal voor gebruik in 

paalhouders met punt (91x91 mm) 

verstelbare hoogte 42-87 mm. 

Beschikbaar in Standaard en Clip.

Hoogte adapter

De adapter is door middel van schroef-

draad op alle terrasdrager te schroeven 

en verhoogt deze met 80 mm.
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60x90x20 mm 60x90x8 mm 60x90x3 mm

Terraflex N9 Terrastart

TOEBEHOREN

Terraprotect

PVC band. Gaat het ophopen van vuil tussen de terras-

planken tegen. Deze kan 

eenvoudig in de voeg ge-

plaatst worden.

Granulaat pads t.b.v. beide systemen

Rubbergranulaat voor het voorkomen van wateroverlast 

van onderaf.

Wiggen

De wiggen van PE garanderen een makkelijke en snelle 

opbouw van de houten of metalen draagbalkconstructie. 

Twee wiggen kunnen een hoogteverschil compenseren 

van 14 tot 40 mm. Het ontwerp van de gekartelde tan-

den zorgt voor een vaste en stabiele verbinding. De wig-

gen kunnen gecombineerd worden.

Afmeting:

Wig grijs: Instelbare hoogte tussen14-22 mm

Wig zwart: Instelbare hoogte tussen 26-40 mm

Wig grijs + zwart: Instelbare hoogte tussen 18-32 mm

Connectors

Aluminium connectors voor het verbinden van de

aluminium profielen in zowel de lengte alsmede de hoe-

ken.

Terraclips

Voor het snel, precies en onzichtbaar monteren van 

de Neowood terrasplanken zijn de Terraflex N9 en de 

Terrastart beschikbaar. Met de Terraflex N9 heeft een 

naadafstand van 7 á 8 mm tussen de planken en in 

hoogte 6 mm vanaf de draagbalken. Hierdoor liggen de 

planken niet direct op de draagbalken en wordt water-

overlast voorkomen. 
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Montage van Neowood is eenvoudig maar moet wel 

volgens de voorschriften worden gedaan. Bij enige 

twijfel omtrent de uitvoering van de hierna vermelde 

voorschriften, dient contact te worden opgenomen 

met Compact Systems B.V.. Het niet volgen van deze 

voorschriften heeft verval van de garantie ten gevolge.

Voorbereiding en speciale eisen

Glijwerend antislip profiel

Het profiel wordt geclipt tussen twee terrasplanken. 

Hiermee komt u aan alle glijweerstandsvereisten tege-

moet (bijvoorbeeld beveiligt een helling of een doorgang 

voor personen met beperkte mobiliteit in een openbare 

ruimte).

Afmeting: 45x25x2000 mm

Invisiclip

Deze invisiclip is van rubber en verbergt discreet de 

zichtbare clips. Geschikt voor elk 

terras die tot in de kleinste details er 

perfect uit moet zien.

Afmeting: 10x10x50 mm

ruimte).

Afmeting: 45x25x2000 mm
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VOORBEREIDING EN SPECIALE EISEN

Gebruikstoepassing

Neowood terrasplanken en de onderconstructies zijn 

ontworpen en ontwikkeld voor buitentoepassingen zoals

tuinterrassen, dakterrassen, balkons, galerijen, (aanleg) 

steigers, voetgangersbruggen, trappen, (strand) pavil-

joens, rondom vijvers, zwembaden en whirlpools. Ook als 

tuinschermen of afscherming van bijvoorbeeld speeltui-

nen en schoolpleinen. De planken kunnen niet als bouw-

materiaal worden gebruikt. De belastbaarheid (dynami-

sche belasting) is 450 kg/m2 gelijk verspreid over dit 

oppervlak. Gebruik Neowood Solid Deck niet binnens-

huis. Gebruik in overdekte of half overdekte ruimtes de 

Neowood Hightec planken.

Transport en opslag

Neowood moet tijdens transport goed zijn afgebonden,

zodat de planken niet gaan schuiven. Bij het in- en uit-

laden moet Neowood opgetild worden en niet op de 

zijkanten getrokken of geschoven worden. Neowood 

dient droog op een vlakke ondergrond en volledig onder-

steund over het gehele oppervlak opgeslagen te worden. 

De planken moeten worden opgeslagen met de zicht-

zijde naar beneden om kleurverschillen door UV licht te 

voorkomen. Controleer voordat met de installatie wordt 

begonnen of de set planken gelijkwaardig m.b.t. de kleur 

en het uiterlijk van het oppervlak (borsteling en textuur).

Kopse kanten

Alle zaagkanten van de splintervrije planken moeten licht 

worden afgekant (ca. 2 mm).

Verwerking

De Neowood terrasplanken zijn te verwerken met nor-

male houtbewerkingsgereedschappen. Het advies is om 

wel gebruik te maken van een carbide-versterkt zaag-

blad.

Ventilatie

De gehele terrasconstructie dient aan de onderzijde over 

een doorgaande ventilatie te beschikken. Om ventilatie 

mogelijk te maken mogen de planken niet rechtstreeks 

op de grond geïnstalleerd worden maar op een onder-

constructie van minimaal 30 mmhoogte.

Ventilatieopening

Holle ruimten tussen de onderconstructie mogen niet 

worden opgevuld, opdat een uitwisseling van warme en 

koude lucht plaatsvindt. Hierdoor wordt voor voldoende 

ventilatie gezorgd en wordt opstuwing van water verme-

den.

Voorbereiding ondergrond

Het terras moet geïnstalleerd worden op een hellend vlak 

(10 mm per meter) waarbij het hoogste punt bij de gevel 

ligt. Daarnaast is het belangrijk dat het terras loopt in 

dezelfde lengterichting als de draagbalk zodat water kan 

weglopen. De draagbalken mogen niet continu in water 

komen te liggen. Ze mogen niet rechtstreeks op een 

weerbestendige laag liggen. Het terras mag geïnstal-

leerd worden op een effen ondergrond met een helling 

(effen betonvloer), op een structuur of op vloerdragers. 

Het kan eveneens geïnstalleerd worden op een niet-be-

tonnen compacte ondergrond (stenen geplaatst op zand 

en geotextiel). Voor dit ontwerp moeten de draagbalken 

ondersteund worden met afstandshouders van massief 

beton om eventuele verzakkingen te voorkomen.
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200 mm 200 mm 200 mm 100 
mm

100 
mm

100 
mm

100 
mm

30°

45°

PLAATSING DRAAGBALKEN

Voor toepassingen in voetgangersgebieden (paden, wan-

delwegen enz.) is het belangrijk dat de terrasplanken 

haaks op de looprichting worden geplaatst. Standaard 

en de aluminium draagbalken dienen niet als bouwma-

teriaal. Verzaag de draagbalken niet in de dikte. Indien 

de ondergrond niet volledig vlak is, gebruik dan wiggen 

om het hoogteverschil compenseren. Deze wiggen moe-

ten steeds op maximaal 300 mm afstand in de lengte 

onder de draagbalk worden geplaatst. Voor een terrein 

met grote hoogteverschillen wordt het gebruik van alumi-

nium systeem inclusief terrasdragers aangeraden waar-

mee snel en makkelijk een stabiele onderconstructie kan 

worden gebouwd. De draagbalken moeten op maximale 

afstand van elkaar gelegd worden, waarbij de hiernaast 

weergegeven maximale afstanden moeten worden na-

geleefd.

Hoek tussen plank en draagbalk 90° 45° 30°

Maximale hart op hart afstand 400 mm 200 mm 100 mm

Montage- en plaatsingsvoorschriften
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400 mm

10 mm

15 mm

muur

400 mm

10 mm

Schroefbevestiging Clipbevestiging

Constructieve houtbescherming

Geen optrekkend water

Afstandhouder

De draagbalken dienen altijd bevestigd te worden op 

de terrasdrager door middel van schroeven of door de 

draagbalken goed vast te 

klikken.

De aluminium dragers mogen enkel op een vlakke ver-

harde ondergrond zwevend gelegd worden. Ze zijn uiter-

mate geschikt voor ruimtes waar een geringe opbouw-

hoogte vereist is. Gebruik ook hier granulaat pads om 

wateroverlast van onderaf te voorkomen.

POSITIONERING VAN DE DRAAGBALKEN

Bij beide systemen dient een minimale ruimte van 15 

mm tussen het uiteinde en de muur moet in acht worden 

genomen om een correcte waterafloop te garanderen en 

een eventuele uitzetting door de temperatuur op te van-

gen. Bij het verbinden van de Standaard draagbalken (of 

massief hout) moet een minimale ruimte van 10 mm in 

de lengte tussen de uiteinden van de draagbalken in acht 

worden genomen. 

Het hart op hart afstand van de bevestiging van de 

Neowood panelen is altijd maximaal 400 mm.

De terrasdragers van aluminium moeten op welbepaalde 

afstanden van elkaar gelegd worden. De afstand is hier-

bij afhankelijk van de te gebruiken terrasdragers. De on-

derstaande maximale afstanden tussen de terrasdragers 

moeten worden nageleefd:

Draagbalk Afstand hart op hart

Standaard/Massief hout 500 mm

AS-406430 800 mm

AS-406445 1100 mm

LET OP!
Standaard en aluminium draagbalken (of hardhouten 

draagbalken) mogen niet worden vastgezet in beton.  

Laat de draagbalken nooit meer dan 25 cm uitsteken 

vanuit een vaste ondergrond of terrasdrager.
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400 mm

15 mm

muur

400 mm 400 mm 400 mm 15 mmDraagbalk

Bevestigingsclip (of schroef)Start en eindclip (of schroef)

8 mm5 mm

Plaatsing met Standaard clips en 
verbindingsclip

Plaatsing met Standaard clips

2 dragers

1 drager

8 mm 5 mm

8 mm 5 mm

Verbindingsclip

Bevestigingsclip

Verbindingsclip

Bevestigingsclip

Bevestigingsclip

1 draagbalk

2 dragers

1 drager

8 mm 5 mm

8 mm 5 mm

Verbindingsclip

Bevestigingsclip

BevestigingsclipBevestigingsclip

2 draag-
balken

Draagbalk Plank

Voorbeelden van terraspatronen

U kunt verschillende patronen uitproberen, zoals bij 

bestrating, of een plank loodrecht op de ander leggen. 

Het resultaat ziet er aantrekkelijk uit.

PLAATSING TERRASPLANKEN

De zichtbare kant van de plank is ruw geborsteld zodat 

deze slipbestendig is. De ongeborstelde kant dient naar 

beneden te liggen. Er is minimaal een ruimte van 5 mm 

in de breedte tussen de terrasplanken nodig, zodat het 

materiaal bij temperatuurschommelingen kan uitzetten 

en water kan weglopen. Ook is er een ruimte van 8 mm 

in de lengte tussen de planken nodig.

Gebruik afstandblokjes om de ruimte in de lengte en 

breedte te controleren. Houd een tussenruimte van 

minstens 15 mm in de lengte en in de breedte tussen 

een plank of draagbalk en een muur. De planken mogen 

nooit over de laatste balkdrager uitsteken.
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Installatie

LET OP!
• Het is van groot belang dat een afstand van 5 mm in 

de breedte tussen de planken wordt aangehouden 

(bij gebruik van clips kan dit niet anders). Wees 

voorzichtig met deze ruimte als u schroeven gebruikt 

die zichtbaar blijven.

• Het is van belang dat een afstand van 8 mm in 

de lengte tussen de planken wordt aangehouden. 

Gebruik wiggen om te zorgen voor 5 mm ruimte in 

de breedte en 8 mm ruimte in de lengte tussen de 

planken.

• Wij adviseren het gebruik van roestvrijstalen 

materialen en schroeven - gebruik een Torx T15 bit.

• Laat de schroeven niet uitsteken.

• Bevestig de laatste schroef minimaal 3 centimeter 

van het uiteinde van elke plank (om splijten te 

voorkomen).

BEVESTIGING MET STANDAARD CLIPS EN/
OF SCHROEVEN.

De clips maken het eenvoudig een Neowood terras te 

leggen. Deze clips zijn niet zichtbaar en zorgen voor de 

juiste afstand (in de breedte) tussen de planken. Oefen 

geen kracht uit op de clips om de afstand te verkleinen. 

De clips zijn speciaal voor Neowood planken ontworpen.

1. Begin- en eindclip

De eerste plank kan worden 

vastgezet met een beginclip of 

gewoon worden vastgeschroefd.

Voor het bevestigen van de eerste planken een beginclip 

gelijkliggend aan het einde van de draagbalken vast-

schroeven. De schroeven niet vast aandraaien, om ervoor 

te zorgen dat de eerste plank gemakkelijk kan worden 

gemonteerd. Daarna de eerste plank in de clip schuiven.18



Waarschuwing

De expansieruimtes moeten gerespecteerd worden. Het 

is verplicht op elke kruising tussen een plank en draag-

balk of om de 400 mm twee schroeven in te draaien.

Advies: Voor een gladde afwerking maakt u een afkan-

ting van 45° voor de positie van de kop van de schroef.

4. Afwerking van het terras

Zaag de uiteinden af met behulp van een cirkelzaag en 

liniaal. Het lengteverschil tussen de planken mag on-

geveer 10 mm zijn. De afwerkingsplank dient aan de 

draagbalken te worden bevestigd met speciale schroe-

ven voor composiet planken (5*50). Deze worden af-

zonderlijk verkocht. Boor de plank voor met een 3,5 mm 

boor en schroef vervolgens de afwerkingsplank vast met 

1 schroef om de 400 mm. Laat een ruimte van 5 mm aan 

de uiteinden.

Rand: in de lengte van de plank

Rand: in de lengte van de drager

Let er op dat u niet met een te hoog aandraaimoment 

schroeft.

2. Bevestigingsclip

Als de eerste plank is bevestigd, kan de bevestigingsclip 

in de groef geschoven worden. 

Schroef de clip vast op de 

draagbalk als deze op zijn plaats 

zit (laat de schroef niet uitste-

ken). Schuif daarna de volgende 

plank op zijn plaats. Controleer 

de afstand met een wig.

3. Verbindingsclip

Deze clip wordt op dezelfde ma-

nier geplaatst als de 

bevestigingsclip.

a. De verbindingsclip zorgt er-

voor dat twee planken op de-

zelfde lijn liggen en houdt ook 

de juiste afstand aan tussen de 

uiteinden van de planken.

b. De verbindingsclip wordt ge-

bruikt om twee planken op 4 punten vast te maken en 

de juiste afstand (in de lengte en de breedte) aan te hou-

den. Controleer de afstand met een wig.

Het vastschroeven van de planken op de dragers

Wanneer de plank op 25 tot

50 mm van de zijkant wordt

vastgeschroefd met een VBA 

5*50 schroef, moet u de plank 

voorboren met een 3,5 mm 

boor, ongeacht de te gebruiken 

schroef. Geef de voorkeur aan 

een schroevendraaier met een laag draaimoment en een 

hoge rotatiesnelheid.
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BEVESTIGING MET DEMONTEERBARE CLIP
(STANDAARD ONDERCONSTRUCTIE)

De demonteerbare clip kan 

worden gebruikt om toegang te 

bieden tot een element onder 

het terras (afdichting, elektrisch 

blok, enz.) of om een terras ge-

deeltelijk demonteerbaar te maken door regelmatig één 

of twee rijen demonteerbare clips tussen de planken te 

plaatsen.

1. Schroef de eerste rij clips 

voorlopig vast (d.w.z. zonder de 

schroeven helemaal in de clips 

vast te zetten). 

2. Schuif de plank in en schroef 

voorlopig een tweede rij clips op 

hun plaats.

3. Schroef de eerste rij clips helemaal vast.

4. Nadat u de volgende plank hebt 

ingevoegd en vastgezet met de 

standaard bevestigingsclips, moet 

u de tweede rij clips volledig vast-

schroeven. Ga op dezelfde manier 

te werk voor elke rij planken die 

demonteerbaar moet zijn.

DEMONTAGE  PLANKEN

De clip is zo ontworpen 

opdat de schroef toegan-

kelijk is met een stan-

daard Torx T15-bit.

1. Maak de clips een beetje los en verschuif deze, zodat 

de schroefkop boven het ‘slobgat’ komt te liggen.

2. Draai de schroef daarna opnieuw zover in dat, zodat 

de kop zich onder de bovenste wand van de clip bevindt.

3. Verschuif de clips naar het uiteinde van de plank om 

deze te verwijderen. De plank komt zo vrij te liggen. 

U kunt ze dan verwijderen. 

Ga in de omgekeerde volgor-

de te werk om de plank daarna 

opnieuw te monteren.

Sluitgat

Bovenste wand
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Afb. 2a Afb. 2b

BEVESTIGING MET TERRACLIPS

De onzichtbare bevestiging met terraclips maken het 

leggen van een Neowood terras eenvoudig. Met deze 

clips ontstaat automatisch de juiste ruimte  (in de breed-

te) tussen de planken en zorgen er mede voor dat de 

planken niet direct op de onderconstructie liggen. Dit 

bevordert de levensduur aanzienlijk. Let op dat de juiste 

schroeven gekozen wordt. De clips zijn beschikbaar met 

hout- of alumiumschroeven.

Montage met onzichtbare bevestiging

1. Terrastart

De eerste plank kan worden 

vastgezet met de Terrastart clip. 

Voor het bevestigen van de eer-

ste plank de losse onderkant 

van Terrastart gelijkliggend aan 

het einde van de draagbalken met twee schroeven vast-

zetten. 

Dan de eerste plank plaatsen 

en het bovenste deel in het    

onderste deel steken van de Terrastart clip stekensteken. 

Klik beide delen nog niet geheel vast. 

2. Terraflex

Aan de andere kant van de 

plank een Terraflex clip in de 

groef steken en vastschroe-

ven. Let op dat de schroef 

niet helemaal wordt vastge-

schroefd (afb. 2a).

Dit maakt het leggen van de volgende plank eenvoudi-

ger. Herhaal deze stap over heel de lengte van de plank. 

Schuif de volgende plank los op de Terraflex clips en 

herhaal de laatste stap. Druk hierna alle Terrastart clips 

stevig vast. Als dit gebeurt is kan de eerste rij Terraflex 

clips vastgeschroefd worden tot het klemeffect is bereikt 

(afb. 2b). Druk de plank hierbij stevig aan. De schroefkop 

mag niet verzonken worden in de clip. Vervolgens begint 

het assemblage proces opnieuw.

3. Procedure laatste plank

De onderconstructie moet gelijk met de laatste plank 

worden ingekort. Bevestig hierna de onderkant van de 

Terrastart gelijkliggend aan het einde van de draagbalk 

met twee schroeven. Herhaal dit over de gehele zijde van 

de plank. Daarna de plank op de Terrastart clips leggen 

en het bovenste deel van Terrastart clip in het onderste 

deel steken. Klik beide delen nog niet geheel vast. Doe 

dit pas nadat alle Terrastart clips zijn geplaatst. Als de 

BELANGRIJKE OPMERKING

Het is mogelijk dat de afstand tussen de planken door 

het gebruik van de demonteerbare clip licht afwijkt van 

de afstand ten opzicht van het gebruik van de standaard 

bevestigingsclip. Dit kan leiden tot een licht verschil tus-

sen de met elkaar verbonden planken. Welke clip ook 

gebruikt wordt, advies is om bij de plaatsing niet te veel 

kracht te gebruiken, zodat het verschil zo klein mogelijk 

blijft.
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clips ooit weer los moeten dan kan dit met het bijgele-

verde gereedschap.

4. Afwerking van het terras

Afwerkprofiel

Monteer het afwerkprofiel 

als eerste op de afwer-

kingsplank d.m.v. schroe-

ven. Gebruik schroeven 

met de juiste lengte om het 

uitsteken van de schroeven 

aan de voorzijde van de afwerkingsplank te voorkomen. 

Schuif het geheel op de laatste plank en schroef het pro-

fiel aan de boven- of voorzijde vast. De Neowood plank 

moet voorgeboord worden met een 3,5 mm boor, onge-

acht de te gebruiken schroef.

Terraprotect
Terraprotect is geschikt voor 

een voegbreedte van 6 tot 

7,5 mm. De band moet on-

middellijk na het leggen 

worden aangebracht. U drukt de band eenvoudig tussen 

de naden van de planken. Zorg ervoor dat u de band niet 

uitrekt. Houdt per meter 10 mm extra aan. De voegband 

zal door temperatuurschommelingen in lengte variëren. 

Na een jaar zal de lengte stabiel blijven en kunt u de 

overtollige lengte met een mes afsnijden.
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6 mm

11,5 mm

9 mm

Terraflex N9

Groefdiepte: min. 9 mm

11,5 mm

Terraflex N6 is geschikt voor:

11,4 mm

8,3 mm

8,
1 

m
m

 ±
 0

,5

Terraprotect

7-15 mm
6 mm

Terrastart

InvisiclipBevestigingsclip

Plank

Draagbalk

Terraflex

Plank

Draagbalk

Terrastart

Plank

Draagbalk

GEBRUIK CLIPS

TECHNISCHE DETAILLERING

TERRAFLEX N9

TERRASTART

TERRAPROTECT

TECHNISCHE AANDACHTSPUNTEN
Indien het terras boven een vochtige omgeving ge-

plaatst wordt is het advies om 1 of 2 luikjes toe te 

voegen. Laat een ruimte van ten minste 10 mm tus-

sen het luik en de planken. Bevestig verlichting, af-

dekzeil voor een zwembad enz. niet rechtstreeks op 

de planken. Vergeet niet om ruimte aan te houden 

rond ingebouwde elementen, zoals verlichting. De 

ankerpunten voor eventueel afdekzeil moeten wor-

den bevestigd op bouwelementen, dus niet op de 

planken. De wielen van een eventueel oprolsysteem 

dienen op rails te staan. Bij zwembaden raden wij het 

gebruik van afwerkplanken af; het is beter om boord-

stenen te gebruiken.
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Worteldoek

Natuurlijke grond met puntfundering

Beton

Aardeca. 400-500 mm

Plank

DraagbalkIsopadClip

Vaste ondergrond (Beton, tegels)

Vaste ondergrond

Plank

DraagbalkIsopadClip

Natuurlijke grond met grindfundering

Fijn grind

Grof aangetrild grind

Aarde

ca. 50 mm

ca. 300-400 mm

Worteldoek

Plank

DraagbalkIsopadClip Tegel

ZANDBEDDING MET GRINDFUNDERING

ZANDBEDDING MET PUNTFUNDERING

VASTE ONDERGROND
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Schroef

Gebruik Isostep

Plank

ClipIsostep profiel

2
3

m
m

Vaste ondergrond (Beton, tegels)

Plank

DraagbalkVloerdrager
Standard of Clip

Opbouw Terracon Standard & Clip

Clip

Tegel

Aarde

Plank

Draagbalk
Flex of Flex Clip

Paalhouder 91x91 mm

Opbouw Terracon Flex & Flex Clip
Clip

Aarde

40 mm
40 mm

Plank

DraagbalkVloerdrager
Standard of Clip

Vaste ondergrond (Beton, tegels)

Clip

GEBRUIK ISOSTEP

OPBOUW Aluminium STANDAARD & CLIP

OPBOUW Aluminium FLEX & FLEX CLIP
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Solid Deck

Neowood Solid Deck vraagt weinig onderhoud. Wij raden 

aan om het terras eenmaal per jaar (in het voorjaar) met 

water en een verdund zacht reinigingsmiddel (bijvoor-

beeld afwasmiddel) en een schuurborstel te reinigen. 

Schrob daarbij altijd in de lengterichting van de terras-

planken. Zorg er ook voor dat de naden tussen de plan-

ken open en schoon zijn voor een goede drainage.

Tijdens de kleurenevolutie van de Solid Deck terras-

planken is het mogelijk dat tijdens deze periode er gele 

vlekken en vochtaureolen op de planken verschijnen. 

Deze verdwijnen naarmate de planken aan de weers-

invloeden (UV-straling, regen) worden blootgesteld. Na 

de kleurenevolutie komt de kleur van de planken opnieuw  

dicht in de buurt te liggen van de originele kleur. Dit zal 

Onderhoud
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heel  lang zo blijven. Wilt u de vlekken toch verwijderen 

dan kunt u dit doen met een waterstraal en schuurborstel 

(altijd in de lengterichting werken).

Hightec

De Hightec terrasplanken moeten één keer per jaar met 

een schuurborstel, warm water en een verdund zacht 

reinigingsmiddel (afwasmiddel) worden schoongemaakt. 

Gebruik géén hogedrukreiniger.

WAARSCHUWING
• Gebruik geen Solid Deck terrasplanken bin-

nenshuis of voor oppervlakken die niet bloot-

gesteld worden aan UV-straling of wind. Mini-

male blootstelling aan wind en regen is nodig om 

het schoonmaken en onderhoud simpel te houden. 

Voor dit soort projecten (half overdekt) raden wij de  

Hightec terrasplanken aan.

• Gebruik geen hogedrukreiniger 

• Gebruik geen oplosmiddelen

• Breng geen lazuurolie, verf of beschermings-/

opfris-/vernieuwingsproduct op het oppervlak 

van de planken aan.
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Type vlek Duur van verschijnsel Oorzaak Te ondernemen actie(s)

Vetvlekken
Deze vlekken kunnen na ver-
loop van tijd minder zichtbaar 

worden of zelfs helemaal 
verdwijnen.

Vooral voeding: Barbecue, 
olie, ijs, enz.

Zo snel mogelijk verwijderen met water, 
een verdund reinigingsmiddel en een 

schuurborstel. Gebruik voor hardnekkige 
vlekken middelfijn schuurpapier en schuur 
de plek licht op* of gebruik een speciaal 
reinigingsmiddel voor composietplanken.

Hardnekkige 
vuilvlekken 
en zwarte 

druipsporen 
op afsluiting

Verschijnsel dat niet snel 
verdwijnt als er niet wordt 

ingegrepen.

Deze vlekken ontstaan door 
luchtverontreiniging, waarbij 

het vuil op het oppervlak 
neerslaat.

Verwijderen met een schuurspons of 
-borstel. Altijd in de lengterichting van de 
planken werken. Gebruik voor hardnekki-
ge vlekken een speciaal reinigingsmiddel 

voor composietplanken.

Krassen Permanent. Grind, scherpe voorwerpen, 
enz.

Solid Deck materiaal is homogeen in de 
massa. U kunt het bekraste oppervlak 
schuren om de kras weg te werken.*
Het eventuele kleurverschil verdwijnt 

na verloop van tijd onder invloed van de 
uv-straling/weersinvloeden.

Mos
korstmos

Verschijnsel dat niet snel 
verdwijnt als er niet wordt 

ingegrepen.

Onvoldoende onderhoud 
van de planken, heel 

gunstige omgeving voor de 
ontwikkeling van mos.

Breng een mosbestrijder aan die niet 
moet worden gespoeld en die geen 

bleekwater (natriumhypochloriet) bevat. 
Voer vooraf een test uit op een kleine 

oppervlakte. 

VERWIJDEREN VAN VLEKKEN EN KRASSEN

Hightec planken zijn van een speciale oppervlaktecoating voorzien die een doeltreffende en duurzame bescherming tegen 

vlekken van eten op een terras (vet) en uitlopers en sporen van verontreiniging bij verticaal gebruik (afsluiting).

*LET OP! 

Schuur alleen in de lengterichting van de planken. Deze 

methode is NIET geschikt voor gestructureerde Solid 

Deck planken (bij het schuren verdwijnt dan immers het 

motief op het oppervlak) en de Hightec planken.
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Garantie

Neowood wordt 10 jaar gegarandeerd tegen splinteren 

en aantasting door onkruid, schimmels en ongedierte. 

Vraag naar de garantievoorwaarden voor gedetailleerde 

informatie. 
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Garantie                       
De garantie wordt verstrekt door Compact Systems B.V.  (hierna: “Leverancier”). Aan deze garantie zijn de hierna 
genoemde voorwaarden verbonden, waarbij in alle gevallen steeds geldt dat de onderhavige garantie enkel van 
toepassing is indien de geleverde producten oordeelkundig en strikt overeenkomstig de ten tijde van de levering 
door Leverancier geldende gebruiks- en verwerkingsvoorschriften binnen Nederland en België zijn verwerkt c.q. 
gebruikt. Alle andere landen zijn uitgesloten van deze garantie.

1. Garantie en aansprakelijkheid en duur
Leverancier garandeert dat Neowood, Professional Flooring vervaardigd uit houtcomposiet, gedurende een perio-
de van 10 jaar zal voldoen aan de op het moment van levering geldende specificaties als vermeld in de brochure 
Neowood (versie CNE05-112018*) en geen schade zal ondervinden door splinteren of schade door schimmels 
of insecten. Deze garantieverplichting strekt zich niet verder uit dan tot de in deze verklaring genoemde kwaliteits-
bedingen of uitdrukkelijk genoemde kwaliteitsnormen. De garantie houdt rekening met de factuurdatum van de 
defecte Neowood-producten
en hun toestand. De werkelijke waarde wordt berekend naar de staat van de producten en slijtage. De oorspronke-
lijke garantietermijn blijft als gevolg 
van een vervangende levering in stand en wordt niet verlengd. De garantietermijn start vanaf de factuurdatum.

2. Verval en uitsluiting van garantie
Na afloop van de genoemde garantietermijn vervalt de gehele garantie. Daarnaast kan geen aanspraak op garantie 
worden gemaakt indien de hierna genoemde procedure niet stipt is opgevolgd, en/ of niet is voldaan aan de hierna 
genoemde garantievoorwaarden.

Schade die (mede) is ontstaan door enige van buitenaf komende invloed c.q., zoals (maar niet gelimiteerd tot) bouw-
kundige gebreken, lekkages, verzakking, milieurampen en beschadigingen door derden, al dan niet in of tijdens een 
(ver)bouw(ing), schades ten gevolge van onjuist gebruik en verwerking tijdens montage (brochure Neowood versie 
CNE05-112018*) en schade ten gevolge van normale slijtage vallen niet onder de reikwijdte van deze garantie.
Uitgesloten van garantie is:
a) beschadigen als gevolg van oneigenlijk gebruik 
b) beschadigingen door weersinvloeden zoals o.a. hagel, storm, overstroming
d) schade veroorzaakt door navolgende werkzaamheden als vermeldt onder e) f) g) h) i) j) k) 
e) naderhand opgetreden schade als gevolg van vervorming, instorting of verzakking van de grond of de onder-
constructie waarop gemonteerd
f) constructieve tekortkomingen waaronder ventilatie
g) schade als gevolg van wijziging of verandering van gebruik en/of belasting. 
h) geen of onvoldoende periodieke reiniging conform reinigings- en onderhoudsvoorschriften. 
i) indirecte gevolgschade
j) vlekken als gevolg van externe stoffen die ondanks regelmatig onderhoud zichtbaar blijven (luchtvervuiling, schim-
mel, vuil, fruit, roest, vet, enz.)
k) variaties in kleur, textuur tussen de ene plank en de andere door reinigiging/borstelen, evenals veranderingen in 
kleur geassocieerd met blootstelling aan natuurlijke UV-stralen

3. Procedure melding aanspraak op garantie
Iedere aanspraak op de door Leverancier afgegeven garantie dient onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 48 uur na 
constatering (zulks op straffe van verval van garantie) en binnen de garantietermijn van 10 jaar schriftelijk kenbaar 
te worden gemaakt, door: 
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• bijsluiten van de complete originele garantieverklaring.
• bijsluiten van de originele factuur
• nauwkeurige opgave van de geconstateerde gebreken
• toevoeging van foto’s van de schade (min. 3 foto’s van de schade en een overzichtsfoto van het project)
De schriftelijke aanspraak op garantie dient te worden gericht aan het kantooradres van Leverancier. De aanspraak 
op garantie dient onmiddellijk te worden gedaan, nadat is gebleken dat het geleverd hout waarvoor deze garantie 
geldt niet voldoet aan de gegarandeerde specificaties als voormeld, een en ander op straffe van verval van de aan-
spraak op garantie.

4. Toewijzing garantie
Indien vast zou komen te staan dat aan onderstaande en de in deze verklaring genoemde overige voorwaarden is 
voldaan, zal Leverancier overgaan tot toekenning van garantie indien :
• het geleverde of een deel van het geleverde niet voldoet aan de geldende specificaties als vermeld in de       

brochure Neowood (versie CNE05-112018*)
• het geleverde wel conform verwerkingsvoorschriften is verwerkt en gemonteerd (brochure Neowood versie 

CNE05-112018*).
• het geleverde bovendien conform onderhouds- en reinigingsvoorschriften is onderhouden en gereinigd 
      (brochure Neowood versie CNE05-112018*)
• is voldaan aan de overige bepalingen uit de onderhavige garantie (en de daarop van toepassing zijnde                  

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Compact Systems B.V., gedeponeerd bij KvK 18130645.

Bij de beoordeling door Leverancier of er sprake is van een garantieverplichting geldt dat die gebreken aan het 
geleverde buiten de garantie vallen, waarvan het bestaan of ontstaan niet bekend of te verwachten was op basis 
van hetgeen op het moment van afgifte van de garantie ter zake binnen de branche bekend was. De garantie 
houdt uitsluitend in dat Leverancier hetgeen door haar is geleverd en niet blijkt te voldoen aan de gegarandeerde 
specificaties vervangt middels de levering van planken die aan dezelfde gegarandeerde specificaties voldoen. Ver-
vanging van defecte planken kunnen enigszins van kleur verschillen. De kosten van transport, demontage, montage 
en overige kosten vallen niet onder de garantie. Voor zover blijkt dat eerder geleverd materiaal niet meer leverbaar 
is zal zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht bij de in deze garantie gegarandeerde specificaties, waaraan het 
te leveren materiaal moet voldoen. 

5. Algemene voorwaarden Garantie
Op deze garantie zijn de Algemene verkoopvoorwaarden van Compact Systems B.V. (gedeponeerd bij KvK 
18130645) van toepassing. Op grond van deze voorwaarden is Compact Systems B.V. buiten de in de garantie 
neergelegde verplichtingen nimmer aansprakelijk voor welke schade, waaronder gevolgschade, bedrijfsschade e.d. 
dan ook. Voor zover deze garantie een met de algemene voorwaarden strijdige bepaling kent, prevaleren deze ga-
rantiebepalingen.

6. Geschillenbeslechting
Op deze garantie is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Den Bosch is bij uitsluiting be-
voegd van eventuele geschillen kennis te nemen.

Compact Systems B.V.
Nr. GN2018-V1.0-03
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De informatie in deze brochure kan in de tussentijd gewijzigd zijn. Daarom kunnen aan de inhoud van deze brochure geen
rechten worden ontleend. U vindt de meest actuele versie van onze brochure(s) steeds op onze website (www.neowood.nl).
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