Terras plaatsen met clips

Handleiding

wij leggen je stap voor stap uit hoe het hele proces in z’n werk gaat.

Lange warme zomeravonden
met een drankje in de hand.
Genieten van de laatste
zonnestralen op je houten
terras, heerlijk! Wat wil je nog
meer?
Oh, het terras zelf aanleggen,
misschien? Zo geniet je
achteraf dubbel van dat
drankje. Met onze handleiding
is een terras bouwen een
fluitje van een cent.

Benodigdheden
Tijdsduur
Ongeveer een hele dag.

Moeilijkheidsniveau
Gemiddeld

Antiworteldoek

Verstelbare terrasdragers

Handschoenen

Meter

Onderbalken

Terrasplanken

Waterpas

Boormachine Ø 3,5 mm

RVS Schroeven
Ø 50 mm

Paalhamer

Clips voor onzichtbare

Verstekzaag

Gewenste weercondities
Zonnig of lichtbewolkt

Mankracht
1-2

bevestiging (b-fix, profix of d-deck)
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Terrasdragers waterpas
Leg het antiworteldoek op de grond of fundering waar het terras komt.
Leg de onderbalken op het doek op maximaal 40 cm uit elkaar.

Stap voor stap!
Check even op voorhand of je al een betonnen fundering
of goede ondergrond hebt voor je terras.
Fan van een makkelijke, onzichtbare bevestiging met clips? Let dan
even op dat je kiest voor een stabiele houtsoort. In deze handleiding
gebruiken we thermowood voor ons terras. De meeste andere
thermisch behandelde of tropische terrasplanken doen het ook prima
met clips. De soort clip hangt af van de uitgefreesde sponning.

Hanteer de hart-op-hartafstand.
Leg de balken haaks op hoe de terrasplanken zullen liggen.
Bepaal nu met de lange waterpas waar het hoogste
punt van je vloer of fundering zich bevindt.
Begin met het plaatsen van een terrasdrager of vloerdrager op het
hoogste punt onder de balk. Zet hem op de laagste verstelbare stand.
Zet vanaf dat punt alle terrasdragers uit onder de balken.
Zet ze onderling ongeveer 60 cm uit elkaar.
Zet nu alle balken afzonderlijk en ten opzichte van elkaar (haaks) waterpas.
Dat kan makkelijk met het ‘wieltje’ van de dragers.
Verhoog steeds de uiterste terrasdragers tot waterpas
niveau en verhoog daarna de middelste dragers.
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Clips bevestigen
Leg een plank haaks op de onderbalken.
Schroef de eerste plank aan alle onderbalken
met één of twee schroeven per keer.
Opnieuw is voorboren eventueel nodig.

Terrasdragers vastmaken

Plaats een clip met de rand in de uitgefreesde
sponning van de eerste terrasplank.

Voorboren is handig bij hardhouten onderbalken.

Schroef de clip in de onderbalk (boor eventueel voor),
maar laat de schroef nog wat los zitten. Je zal hem pas
vastschroeven nadat je de tweede plank erin schuift.

Probeer af te wisselen en de kant met de schroef
eens aan beide kanten van de balk te zetten.

Maak het rijtje af door ter hoogte van elke onderbalk
een clip losjes in de plank te schroeven.

Schroef de balken vast aan de terrasdragers.

Controleer of de balken nog steeds waterpas liggen
en verstel de dragers indien nodig.

Schuif de volgende plank over de clips. Klop eventueel
aan met de rubberen hamer of plankenspanner.
Schroef nu alle clips strakker aan.

Bij hardhouten onderbalken is voorboren nodig omdat
het hout anders kan gaan splinteren. Bij schroeven van
5 mm dik gebruik je een hardhoutboor die een beetje
smaller is, van Ø3,5 mm. Voorboren is niet per se nodig bij
onderbalken van douglas, wel bij merbau.
Tip van Timo

Gebruik bij de laatste plank opnieuw schroeven
om die aan de onderbalk te bevestigen.
De nodige tussenruimte van 0,75 cm tussen de planken zal
met de clips automatisch gegarandeerd worden.
Tip van Timo
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Randplanken en behandelen
Werk eventueel de rand van je terras af met eenzelfde terrasplank.
De grote meerderheid van terrasplanken zijn onderhoudsvrij. Daarom
is behandeling met olie of een ander product vaak niet nodig. Je kan
wel kiezen voor een behandeling als je graag de kleur behoudt. Vraag
dat echter voor de zekerheid na voor de terrasplank van jouw keuze.
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Genieten
Geniet van een fris pintje of een ander lekker
drankje op je splinternieuwe terras!
Wees trots op je werk, dat zijn wij ook!

