Designterras - 100% Kunststof 100% onderhoudsvriendelijk

999.1600.68

Een product van:

Een designterras
dat elk gebouw
uniek maakt.

Altijd al een terras willen aanleggen die je buitenruimte net dat extra’s geeft en waar je bijna geen omkijken naar hebt? Nomawood
terrasplanken zijn onderhoudsarm en weerbestendig, hierdoor kan je oneindig genieten van je buitenruimte. Dit kan bij houten
of composieten terrassen nog wel eens anders zijn. De designterrassen van Nomawood hebben een lange levensduur en zijn
milieuvriendelijk.
Milieu- en natuurvriendelijkheid

Vormvast

Een terras van Nomawood is niet alleen stijlvol maar ook

De terrasplanken van Nomawood zijn wel 4 meter lang en

nog eens duurzaam. De kunststoffen terrasplanken zijn

145mm breed. De terrasplanken van Nomawood kennen

100% recyclebaar en zijn gemaakt van 0% tropisch hout.

geen opzwelling en hebben een vocht- en water absorptie van

Nomawood terrasplanken hebben antislip en zijn splintervrij,

minder dan 1%. Deze designterassen kennen een lage flexibiliteit

daarnaast bevatten ze geen chemische onderdelen. De design

en zetten minimaal uit bij warmte. Daarnaast hoeven de

terrasplanken van Nomawood kennen een lange levensduur, de

terrasplanken nooit gebeitst te worden.

verwachte levensduur is 30 jaar.
Toepassingen
Onderhoudsarm

Nomawood terrasplanken zijn multifunctioneel en zijn breed

De terrasplanken van Nomawood zijn onderhoudsarm en zijn

toepasbaar als buitenvloer. Naast de eenvoudige bevestiging

bestand tegen weeromstandigheden zoals regen, sneeuw en

zijn er geen schroeven zichtbaar, dit geeft een egale en moderne

zon. De kunststoffen terrasplanken beschikken over een hoge

uitstraling.

kleurstabiliteit, dit komt door de super UV-bestendigheid.
Jaarlijks heb je bijna geen omkijken naar de terrasplanken,

Montage

hierdoor kan je tijd besteden aan familie en vrienden. Bij deze

Dankzij het nieuwe montagesysteem Easy Slide Clips bespaar je

designterrasplanken heb je geen last van insecten, verrotting of

20 % tijd en verbruikt 70 % minder schroeven. Daarmee is een

mos, dit kan wel het geval zijn bij houten terrasplanken.

Nomawood terras in een handomdraai vakkundig geplaatst.
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Nomawood
terrasplank classic
Altijd al een terras gewild dat lijkt op natuurlijk hout maar je hebt geen tijd voor onderhoudt, dan kies je voor de classic
terrasplank van Nomawood. De klassieke Nomawood terrasplanken hebben een tijdloze uitstraling. De terrasplanken zijn
onderhoudsarm en weerbestendig, hierdoor heb je bijna geen omkijken naar deze designterrasplanken. Je kan dus
ongestoord genieten van je buitenruimte. De vocht- en water absorptie van Nomawood panelen is minder dan 1% en
kennen een hoge kleurvastheid. De Nomawood terrasplank classic is verkrijgbaar in twee verschillende kleuren: Montana
en Colombia.

Classic kleuren:

Montana
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Nomawood
terrasplank nerfstructuur
Deze terrasplanken hebben een nerfstructuur waarin zowel de kleur en textuur van natuurlijk hout terug komt. Door de
nerfstructuur hebben de terrasplanken van Nomawood een uitstraling van perfect gereproduceerd hout, met deze
kunststoffen terrasplanken is je buitenruimte één met de omgeving. De nerfstructuur terrasplanken van Nomawood zijn
verkrijgbaar in drie kleuren: Montana, Colombia en Brasil.

Nerfstructuur kleuren:

Montana
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Algemene informatie
Opslag
Nomawood terrasplanken dienen binnen en horizontaal op een vlakke
ondergrond met voldoende ondersteuning opgeslagen te worden. De afstand
tussen de liggers mag maximaal één meter bedragen. Bij opslag onder de 10 tot 40
graden Celsius maatregelen treffen zoals een verwarmde opslag met een hogere
omgevingstemperatuur. Opslag buiten onder invloed van de zon en/of regen moet
worden vermeden. Wanneer terrasdelen buiten opgeslagen worden kunnen er
kleurverschillen ontstaan. Zorg ervoor dat de terrasplanken en profielen beschermd
worden door een niet-transparant afdekzeil.
Transport
Nomawood terrasplanken dienen horizontaal getransporteerd te worden. De
profielen moeten vastgesnoerd zijn tijdens het transport. Profielen langer dan 2 meter
met twee personen dragen.
Bewerken en zagen
Laat de terrasplanken minimaal 24 uur acclimatiseren voor verwerking. Niet verwerken
bij een temperatuur lager dan 10 graden Celsius. Haal de profielen uit de verpakking
en plaats ze op een vlakke ondergrond met voldoende ondersteuning en niet in
de zon of regen. De afstand tussen de liggers mag voor opslag maximaal één meter
zijn. Nomawood terrasplanken kunnen gezaagd en bewerkt worden met normale
houtbewerkingsgereedschappen zoals: handzaag, cirkelzaag en boormachine. Gebruik
een zaag met fijn getand zaagblad.
Bevestiging
Gebruik voor het bevestigen van de montageclips een schroefboormachine met
koppelbegrenzer om te voorkomen dat de schroeven dol draaien. Elke terrasplank moet
ter hoogte van elke ligger bevestigd worden met een montageclip. Zorg ervoor dat er
op de kopse kanten een ruimte van minimaal 12mm tussen de planken zit. Controleer
zo nu en dan de overmeten breedte van de geplaatste terrasplanken zodat eventuele
afwijkingen tijdig gecorrigeerd kunnen worden. Bij de montage kan er gekozen worden
of er een kaderprofiel geplaatst wordt. De terrasplanken van Nomawood kunnen zowel
vast als zwevend gemonteerd worden, voor de bevestiging wordt er gebruik gemaakt
van een schroef, bevestigingsclip of bevestigingsclip met extra schroef.
Kleuren
Nomawood classic kleuren: Montana en Colombia
Nomawood nerfstructuur kleuren: Montana, Colombia en Brasil
Tips: omtrent kleuren
• Lichte kleuren vermijden dat het terras te warm wordt.
•	Op “natuurlijke” kleuren wordt vuil trager zichtbaar dan op donkere en effen
kleuren.
•	Donkere kleuren zijn minder verblindend dan te lichte kleuren.

Montagehandleiding Nomawood
Vorm
Nomawood heeft een klassieke- of nerfstructuur

Legenda voor bevestiging bij montage

Nomawood:
Breedte: 145 mm
Lengte: 4 m¹
Dikte: 30 mm

2. Bevestiging van het kaderprofiel
2. VAST
7mm

Belangrijk
De terrasplanken mogen niet beschouwd worden als een structurele ondergrond.
Verlijmen van de terrasplanken is niet toegestaan. Kunststoffen krimpen of zetten uit
bij temperatuurswisselingen. Nomawood profielen krimpen ook en zetten ook uit.
Bekijk het overzicht op pagina 11.
Bij constructieve werkzaamheden dienen altijd de “Grondslagen van het constructief
ontwerp volgens de NEN-EN 1990 Eurocode”, in acht genomen te worden.
Duurzaamheid
Verwachte levensduur is 30 jaar. Door de gepatenteerde UV-bestendigheid hebben
Nomawood terrasplanken een hoge kleurenstabiliteit. Daarom heb je ook 10 jaar lang
vollédige garantie op de kleurvastheid.

Montage: lengte van het terras in de plaatsingsrichting ≤4m
Nomawood kan zowel op een vaste onderconstructie als zwevend (bij voorbeeld
op een afgedicht terras of op een plat dak) worden geplaatst. Overschrijd in beide
gevallen niet meer dan 40 cm tussen twee onderbalken (hartafstand).

1. Onderconstructie
1. VAST

Indien u geen randafwerkingsprofiel installeert, ga dan verder met punt 3. Plaatsen
van de terrasplanken.Om het afsluitprofiel aan de zijkant te bevestigen, moet een
bevestigingsprofiel op de smalle kant met een parallelle afstand van 7 mm ten
opzichte van de onderbalk met schroeven worden bevestigd.

3. VAST

Onderhoud
Nomawood terrasplanken zijn onderhoudsvriendelijk, maar niet onderhoudsvrij. Het
terras behoeft een minimaal onderhoud. De terrasplanken jaarlijks reinigen met water
en een niet-schurend reinigingsmiddel volstaat. Vermijd het verslepen van meubelen,
barbecues of andere scherpe voorwerpen over het oppervlak. Houdt het oppervlak
vrij van vuil dat krassen kan veroorzaken. Nomawood heeft zijn eigen bescherming en
vereist geen nabehandeling met vernis of olie.
Reinigen
Verwijder eerst stof en vuil met een veger, borstel of Hoge drukspuit (Minimaal 30 cm
afstand, niet hoger dan 100 BAR). Nadien grondig afspoelen van het terras met een
tuinslang.
Milieu
• De samenstelling is niet gevaarlijk voor gezondheid en het milieu;
• Lood, barium, cadnium worden NIET gebruikt in de vervaardiging;
• Volledig recyclebaar;
• Voldoet aan de richtlijnen van Duurzaam Bouwen
Algemeen
Drukfouten, wijzigingen in kleuren, verpakkingen, afmetingen en/of uitvoeringen in
deze brochure zijn onder voorbehoud.

Vast constructie
Gebruik de zwarte bevestigingsprofiel (1483.400.01)alleen, indien ze volledig op beton
of op een dichte Geëgaliseerde ondergrond (minstens 250 kg cement/m³) liggen. De
steunbalken moeten in dit geval om de 70 cm op de ondergrond worden bevestigd.

Aan de kant parallel met de plaatsingsrichting van de terrasplanken (hier: vooraan)
moet eveneens een zwart bevestigingsprofiel op de smalle kant, zonder afstand,
rechtstreeks op de onderbalk met schroeven worden bevestigd.

4. VAST

Zwevende onderconstructie
Gebruik in alle andere gevallen de aluminium bevestigingsprofiel (1483.400.02).
De onderconstructie moet door een verbinding van max. 35 cm lange aluminium
bevestigingsprofiel (1483.400.03) worden gesloten, zodat de balken niet kunnen
verschuiven. Ze worden door middel van een hoekanker (1485.30) met schroeven
gefixeerd. Het aluminium kader bevestigingsprofiel moet altijd met de stilstaande
objecten, zoals een muur of stoeprand worden verbonden.
Rondom het afwerkprofiel schroeven worden bevestigd, de hoeken in verstek zagen.
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Montagehandleiding Nomawood
5. VAST

6. VAST
Montage: lengte van het terras in de plaatsingsrichting >4m
Indien de lengte van uw terras in de plaatsingsrichting van de terrasplanken meer is
dan 4 m, hebt u twee verschillende mogelijkheden om de terrasplanken te plaatsen.

IN WILDVERBAND

4. Bijkomende aanwijzingen
Door temperatuurschommelingen zullen de terrasplanken met 0,08 mm/m/°C
uitzetten of samentrekken. Daarom moet met deze factor bij de montage rekening
worden gehouden.
Berekeningsbasis voor de grootte van de voeg:
• grote lengte = grote voeg
• montage bij lage temperatuur = grote voeg
• kleine lengte = kleine voeg
• montage bij hoge temperatuur = gesloten voeg MONTAGE : LENGTE VAN HET
TERRAS IN DE PLAATSINGSRICHTING > 4m
Gebruik de afstandhouders om het plaatsen te vergemakkelijken.

Vervolgens het randafwerkingsprofiel in verstek zagen, aanbrengen en parallel met de
plaatsingsrichting van de terrasplanken (hier: vooraan) met Verbindingsclip en
extra schroeven (een schroef/clip) bevestigen.

Bij het op maat zagen van de terrasplanken altijd de bovenkant op de zaagtafel
leggen. Let bij het plaatsen net zoals bij parket erop dat u de terrasplanken mengt om
de kleurgradaties te doen uitkomen. Nomawood is nooit 100 % uniform van kleur,
wat de natuurlijke schoonheid onderstreept.

IN WILDVERBAND

3. Plaatsen van de terrasplanken
7. VAST

Uitzettingstabel
(materiaaltemperatuur)
Temperatuur van de
terrasplanken

per m

8. VAST
0oC

5 mm

12oC

4 mm

24oC

3 mm

36oC

2 mm

48 C

1 mm

o

Gebruik in ieder geval (in wildverband en recht) 2 bevestigingsprofielen en 2
bevestigingsClips bij elke voeg.
Elke terrasplank op elke onderbalk met verbindingsclips bevestigen en extra één keer
per terrasplank met een schroef op de bevestingingsprofiel. Indien de lengte van uw
terras in de plaatsingsrichting van de terrasplanken meer is dan 4 m, hebt u twee
verschillende mogelijkheden om de terrasplanken te plaatsen. onderbalk bevestigen.
Deze schroef regelt de uitrichting van de uitzetting van de terrasplanken, die door
temperatuurschommelingen ontstaat (details: zie tabel 4.Bijkomende aanwijzingen.

Plaats alle andere terrasplanken met inachtneming van de volgende regels:
• e lke terrasplank met verbindingsclip fixeren en blokkeer dan elke clip met een tik
van een hamer in de richting van de strook;
• elke terrasplank extra één keer met een schroef op de onderbalk bevestigen;
• e lke vijfde terrasplank compleet met bevestigingsclip en extra schroeven (een
schroef/clip) bevestigen.

Elke terrasplank op elke bevestigingsprofiel met bevestigingsClips fixeren en extra
één keer per terrasplank met een schroef op de bevestigingsprofiel bevestigen.
Deze schroef regelt de uitrichting van de uitzetting van de terrasplanken, die door
temperatuurschommelingen ontstaat.

Bij gebruik van het randafwerkingsprofiel (1484).
• B ij elke vijfde terrasplank aan de zijkant telkens een bevestigingsclip met extra
schroef bevestigen (bevestiging van de randafwerkingsprofiel van de zijkant)
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Certificaat

Certificaat

NOMAWOOD®
10 jaar garantie
Gegarandeert gedurende een periode van 10 jaar na levering de volgende eigenschappen
voor NOMAWOOD® profielen DB1, DBA1, DBA2, BL1, BL2, BL4, BL6, BL8, TGF2 en CJ1:








geen aantasting door termieten,
geen verrotting zoals hout,
geen opzwellen,
vrij van houtsplinters en houtspaanders,
geen vasthechten van mos en algen zoals bij hout,
geen vocht- en water absorptie (minder dan 1%),
maximale kleurvastheid door een gepatenteerd procedé „Super UV“.

In geval van een garantieclaim garandeert NMC gedurende de volledige periode van 10 jaar een 100 %
vervanging van het materiaal.
De bovengenoemde lijst is beperkend en exclusief. De garantievergoedingen gelden niet voor beschadigingen die zijn toe te schrijven aan ondeskundige behandeling, beschadiging van mechanische of chemische
aard of nalatigheid. Daarnaast moet de plaatsing zoals voorgeschreven worden uitgevoerd en met de
handleiding overeenstemmen.
Uitgesloten van deze garantie zijn: beschadigingen op grond van inadequate plaatsing, inadequate
opslag, krassen, geringe schakeringen de kleur en van het glansniveau. De kleurvastheid wordt overeenkomstig DIN ISO 4892-2 gemeten.
Een garantieclaim wordt slechts aanvaard, indien onze klant het bezwaar heeft gemeld binnen 30 dagen
na het optreden ervan en op tonen van het aankoopbewijs.
De profielen die geclaimd worden, moeten voor analyse naar:
NMC, Gert-Nöel-Straße, 4731 Eynatten (België) worden gestuurd.
Indien de analyses de verantwoordelijkheid van NMC aantonen, is de hoogte van de garantie beperkt tot
de waarde van de profielen. Alle overige bezwaren, zoals gevolgschade, respectievelijk kosten voor een
anders aangebrachte of nieuwe afdekking, zijn uitdrukkelijk van deze garantie uitgesloten.

www.nomawood.com
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Kunststof terrasplanken
product

Accessoires
art.nr.

omschrijving

verpakking

kleur

prijs/m¹

1480

terrasplank classic
145 x 30 mm

2 x 4 m¹

montana,
colombia

10,95

1488

terrasplank nerfstructuur
145 x 30 mm

2 x 4 m¹

montana,
colombia,
brasil

10,95

145
30

product

Afwerkprofielen
product

art.nr.

omschrijving

verpakking

kleur

prijs/m¹

1483.400.01

bevestigingsprofiel
50 x 30 mm

1 x 4 m¹

zwart

7,92

30
50

bevestigingsprofiel
50 x 40 mm

1 x 4 m¹

1483.400.03

bevestigingsprofiel
50 x 40 mm

1 x 0,35 m¹

aluminium

1,21

1484

randafwerkingsprofiel
80 x 30 mm

1 x 4 m¹

montana,
colombia,
brasil

12,90

montana,
colombia,
brasil

5,95

1483.400.02

aluminium

11,90

art.nr.

omschrijving

verpakking

kleur

prijs/st

1485.10

verbindingsclip t.b.v. bevestiging
+/- 15 m2

270 clips +
100 schroeven

zwart

119,02
p/doos

1485.20

verbindingsclip
+/- 10 m2

200 st

zwart

96,96

1486.200

bevestigingsschroef
4,5 x 45 mm

200 stuks

metaal

31,89 p/doos

1486.300

bevestigingsschroef
t.b.v. hoekanker
3,9 x 16 mm

100 stuks

metaal

11,54 p/doos

1485.30

hoekanker
50 x 50 x 35 mm

20 st

n.v.t.

9,71 p/doos

1489

toolbag

1 st

n.v.t.

21,55

1489.10.20

spacerblocks

25 st

n.v.t.

5,35 p/doos

1489.10.30

dempband

1 x 100m¹

n.v.t.

19,39

927.07

uitvulplaatje
47 x 47 x 7 mm

48 st

grijs

5,39

50
50

35

40
50

30
80

1481
45

afwerkingsprofiel
15 x 45 mm

1 x 4 m¹

15
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Kenmerken
• Eenvoudige montage
• Slipvrij
• Super Uv-bestendig
• Splintervrij
• Weerbestendig
• Recyclebaar
• Onderhoudsarm

Jaren lang zonder
zorgen genieten

dealer:

www.milin.nl/nomawood
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