
een alternatief voor hout
decodeck® wordt vervaardigd uit een gelijkvormig mengsel van hout en kunststof en is van een hoogwaardige kwaliteit.

Dankzij de eigenschappen van de gebruikte kunststof zijn wij in staat producten aan te maken, die nooit gerealiseerd 
kunnen worden in natuurlijk hout.
Bovendien beschikken wij over oneindige  ontwerpmogelijkheden voor de meest uiteenlopende toepassingen.  
De unieke combinatie van hout en kunststof garandeert een heel lange levensduur.

Door de hoge vochtbestendigheid en in tegenstelling tot traditionele houtsoorten, vergaat dit materiaal niet.

Verrotting, versplintering en schimmelvorming komen dankzij dit nieuw procédé helemaal niet meer voor. 

terrasplanken
De decodeck® terrasplanken verkrijgbaar in de kleuren Sahara Brown, Canyon Red, Tobacco
Brown, Dark brown en Caviar Black – zijn de eerste toepassingen die op de markt 
beschikbaar zijn.

Het typische en aangename aanvoelen van hout wordt behouden en door de combinatie van
hout met kunststof , blijft uw terras jarenlang onderhoudsvrij.

De decodeck® planken worden ingezet in een veelvoud van commerciële, industriële en 
maritieme toepassingen.  Het is de ideale keuze in toepassingen waar weerstand tegen 
water (zoet en zout) en agressieve milieus van doorslaggevend belang is.

plaatsing
Met de decodeck® montageklemmen kan uw terras 
in een handomdraai geïnstalleerd worden. 
Eenvoudig, snel en oerdegelijk.

Open uiteinden kunnen netjes worden afgesloten met de 
speciale einddoppen die beschikbaar zijn in dezelfde kleuren
als uw decodeck® terrasplanken. 

+ Trekt niet krom, splintert niet, splijt niet en schilfert niet af.  Ook niet tijdens de plaatsing.

+ Schilderen of oliën is overbodig, maar mogelijk, indien gewenst.

+ Bewaart zijn uitzicht en zijn eigenschappen jarenlang.

+ Is beschikbaar in 5 verschillende kleuren.

+ Trekt geen insecten aan.

+ Rot niet.

+ Heeft een zeer hoge water- en vochtbestendigheid.

+ Wordt met behulp van de onzichtbare decodeck® montageklemmen gemonteerd.

+ Kan bewerkt worden met het traditionele gereedschap voor houtbewerking.

+ Ziet en voelt aan als traditioneel hout.  U merkt geen verschil.

+ Is niet glad (nat of droog).

+ Na verloop van tijd zal iedere kleur licht vervagen tot deze een natuurlijke patine verkrijgt.

+ Is milieuvriendelijk : de planken zijn volledig recycleerbaar.

+ Bevat geen schadelijke bestanddelen.
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waarom decodeck® gebruiken i.p.v. hout?
In tegenstelling tot hout is decodeck® bestand tegen water, chemicaliën en insecten. 

Schilderen, oliën of andere behandelingen van het oppervlak zijn overbodig.

decodeck® heeft bovendien het voordeel geen splinters te vormen, te splijten of te rotten. 

decodeck® biedt een brede waaier aan verschillende vormen en een keuze uit heel wat 
verschillende kleuren.

bevat decodeck® schadelijke producten?
Totaal niet. Bij het aanmaken van een decodeck® plank
wordt geen enkel schadelijk of milieubelastend product gebruikt.

over welk gereedschap moet men beschikken
om decodeck® te installeren?
De installatie van decodeck® vereist geen speciaal gereedschap.  Het materiaal 
kan zoals natuurlijk hout bewerkt worden.  Standaard gereedschap voor 
houtbewerking kan gebruikt worden om te boren, schuren, schaven, zagen ... 

moet men voorboren vooraleer decodeck® vast te schroeven?
Indien traditionele schroeven gebruikt worden om het dek te bevestigen moet men elke 
schroef voorboren en de schroefkop verzinken, zoals met alle soorten hardhout.
Voor een snelle, eenvoudige en correcte plaatsing raden wij u aan de decodeck® 
montageklemmen te gebruiken.

wat met de slipweerstand?
decodeck® heeft een hoge slipweerstand en dit zowel in droge 
als natte toestand.

kan decodeck® gebruikt worden als steunbalk?
decodeck® mag niet gemonteerd worden als dragend of steunend element.
Het mag nooit gebruikt worden als steunbalk, dwarsbalk of gebint zonder vooraf een
grondige technische studie te maken.  Steunbalken in het decodeck® materiaal zijn
momenteel in ontwikkeling en zullen in de nabije toekomst beschikbaar zijn. 

kan ik mijn dek reinigen met een hogedrukreiniger?
Ja. Om beschadiging van het dek te voorkomen mag nooit over een maximale druk van 80 bar
worden gegaan.  Het is ook van belang bij het reinigen steeds de lengterichting van de planken te
volgen.  De combinatie van een waaiervormige straal (nooit een vuilfrees gebruiken!) samen met
een efficiënt en mild reinigingsmiddel geeft het beste resultaat. 

mag decodeck® rechtstreeks op een vlakke ondergrond
gemonteerd worden?
Een minimale luchtcirculatie onder het terras is steeds aan te raden.

welke invloed heeft zoutwater op decodeck®?
decodeck® is bestand tegen zoutwater en dus uitermate geschikt voor toepassingen
waar het product regelmatig in contact komt met zout- en zoetwater (bv.: pontons, 
aanlegstijgers,...) 

kan decodeck® beschilderd of geolied worden?
Hoewel decodeck® geen enkele oppervlaktebehandeling vraagt, mag het beschilderd 
worden, indien een andere kleur gewenst is.  Voordat het oppervlak behandeld mag 
worden, moet het dek de tijd krijgen om volledig te verweren (ca. 12 weken blootstelling). 

meer info:  www.decodeck.be

decodeck® is een geregistreerd handelsmerk van Neofibra NV.
‘Eon Zeon’ - Rooseveltlaan 172-174 - B-8790 Waregem - België
Tel +32 56 62 70 20  - Fax +32 56 62 70 29 - Email : info@decodeck.be
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