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Timberstar®
Terrasplanken
Een product om lang van te
genieten

TIMBERSTAR-TERRASPLANKEN

Denkt u dat het hout is?
Dan heeft u voor 70% gelijk!
TimberStar-terrasplanken zijn het resultaat van intensieve
research, die resulteerde in een innovatief produkt.
TimberStar-terrasplanken combineren een natuurprodukt met moderne technologie. Ze bestaan voor 70%
uit houtvezel en 30% uit milieuvriendelijke en thermoplastische kunststof.

Hout.
Het onderscheid ziet, voelt en merkt u.
TimberStar-terrasplanken combineren de natuurlijke en
warme uitstraling van hout met de duurzaamheid en
onderhoudsvriendelijkheid van kunststof. De produktvoordelen zijn dan ook erg overtuigend:
TimberStar is bijzonder vriendelijk voor blote voeten; de
splintervrije terrasplanken splijten of vervormen immers
niet. Ze verhinderen het uitglijden zowel in droge als
natte toestand. Ze rotten niet en hebben daardoor een
langere levensduur. Eenvoudig met water te reinigen;
instrijken en nabehandeling zijn overbodig en de eenvoudige plaatsing bespaart tijd, geld en … ergernis.
De toepassingsmogelijkheden en vormgeving zijn legio.
Als terras, tuinpad, bruggetje, zwembadrand, omheining, wellness-zones … hun natuurlijke kleur en aangenaam oppervlak zullen altijd een aantrekkelijke blikvanger blijven.
TimberStar-terrasplanken bestaan voor 70% uit het
natuurprodukt hout. Lichte kleurschakeringen zijn kenmerkend voor dit produkt.

De belangrijkste TimberStar voordelen op een rij:
● voetvriendelijk – geen scheur- en splintervorming
● dubbelzijdig bruikbaar (1 zijde = grove ribbel, 1 zijde = fijne ribbel)
● anti-slip, zowel droog als nat
● rot niet, lange levensduur, 100% recycleerbaar, onderhoudsvriendelijk
● eenvoudig, tijdbesparend en schroefloos montagesysteem
● voorbehandeling en instrijken overbodig
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MONTAGEHANDLEIDING 1-2

BELANGRIJK: Lees eerst deze handleiding alvorens aan de plaatsing van uw terras te beginnen. Gebruik enkel onderdelen van het TimberStar-assortiment voor uw terras. Bij gebruik van andere elementen kan een goede plaatsing niet
worden gegarandeerd. De montage kan verschillen afhankelijk van de gebruikte muuraansluiting en randafwerking.
Voorbeeld: Indien rondom het zijprofiel met alu-onderprofiel wordt gebruikt, dan moet dit alu-onderprofiel vooraf op
de montagelijsten worden geschroefd (in dit geval enkel kunststofclipsen gebruiken). De 2 uiterste montagelijsten
moeten dan helemaal aan de zijkanten van het terras worden geplaatst.
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TimberStar-terrasplanken
TimberStar-montageclips metaal
TimberStar-montageclips kunststof
TimberStar-montagelijsten
TimberStar-schuimstofprofiel (Ø 15 mm)
TimberStar-zijprofiel
TimberStar-muuraansluitprofiel
aluminium
쐊 TimberStar-aluminium onderprofiel
(voor zijprofiel en muuraansluitprofiel alu)
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TimberStar-zijprofiel aluminium
TimberStar-muuraansluitprofiel
schroef- en montagelijst-ondersteuners
T-verbindingsprofiel

1. Ondergrond

2. BELANGRIJK:

Naargelang de ondergrond zijn er verschillende onderconstructies mogelijk, zoals vloertegels (zie tekening),
beton of een harde vloer.

In horizontale richting 1% afloop voor de afwatering;
3 cm afstand tussen de onderlinge montagelijsten;
minstens om de 60 cm een gat (6mm) in de montagelijsten boren zodat het water kan weglopen. Het is aan
te raden om de montagelijsten „geschrankt“ te plaatsen
(zie tekening 4)! Zo vermijdt u eventuele problemen met
de montageclipsen.

BELANGRIJK: Voorzie een afloop van 1% tov de muur
voor de afwatering (1 cm/lm). De montagelijst 2-3 cm
van de muur bevestigen. Bevestig de montagelijsten
om de 45 cm op de ondergrond.

6/50mm
V2A

TimberStar-terrasplanken niet als dragend konstruktie-element gebruiken bijvoorbeeld als balkonbedekking
zonder onderkonstruktie.
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MONTAGEHANDLEIDING 3-4

3. BELANGRIJK: Onder punt 8 vindt u de beide mogelijkheden voor de muuraansluiting. Onder punt 9 worden de
mogelijkheid voor de zijaansluiting voorgesteld, zowel de muur- als de zijaansluiting kunnen in verstek van 45°
worden verzaagd.

45°

4/20 mm
V2A

4. De montagelijsten kunnen na elkaar met een afstand van 3 cm geplaatst worden, met een „overbruggingsstukje“
van 10 cm of geschrankt met een overlapping van 5 cm, zodat de clipsen altijd kunnen bevestigd worden.
Mogelijkheid A: overbruggingsstukje van 10 cm

6/50 mm
V2A

5,0 cm

Mogelijkheid B:
geschrankt met een overlapping van 5 cm

6/50 mm
V2A

5,0 cm
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MONTAGEHANDLEIDING 5-7

5. Het onderprofiel van de muuraansluiting wordt bevestigd op de montagelijsten (schroef 4/20 mm V2A). Gebruik
een houtblokje om een afstand van 2 cm te verzekeren en verwijder dit achteraf.

Mogelijkheid A: Montage met metaalclips
Metaalclipsen nooit vastschroeven, enkel opclipsen!
Hou rekening met de aanwijzing op bladzijde 7.

Mogelijkheid B: Montage met kunststofclips

De TimberStar-terrasplanken worden zonder schroeven geplaatst. Er worden enkel metaal- of kunststofclips gebruikt, die
onder de planken nauwelijks zichtbaar zijn.

6. Om het muuraansluitprofiel te bevestigen, moet
eerst het houtblokje verwijderd worden.

7. Het schuimstofprofiel wordt 2x in het onderprofiel
van het muuraansluitprofiel geplaatst, het bovenprofiel
wordt opgeklikt.
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MONTAGEHANDLEIDING 8-11

8. Er zijn twee mogelijkheden voor de muuraansluiting:

6/50 mm
V2A

A
of

B

9. Er zijn twee mogelijkheden voor de zijaansluiting:

A
of

B

A. TimberStar-muuraansluitprofiel aluminium (2-delig
incl. onderprofiel)
B. TimberStar muuraansluitprofiel met 6/50 mm V2A
schroeven om de 50 cm vastschroeven tegen de wand
(voorboren).
Zowel A als B kunnen in verstek worden geplaatst.

A. TimberStar-zijprofiel aluminium (kan in 2 richtingen
gemonteerd worden). Dit profiel sluit enkel de terrasplank af, niet de onderconstructie.
B. TimberStar-zijprofiel incl. alu-onderprofiel.
Zowel A als B kunnen in verstek worden geplaatst..

10. Bij het TimberStar zijprofiel (2-delig met onderpro-

11. „Kopse“ bevestiging van de TimberStar-terras-

fiel) wordt het schuimstofprofiel dubbel geplaatst; bij het
TimberStar zijprofiel in aluminium wordt het schuimprofiel enkel geplaatst.

planken met het T-verbindingsprofiel in aluminium.

4/20 mm
V2A

12. In tegenstelling tot hardhout is het overbodig om
jaarlijks de TimberStar-terrasplanken met olie in te
strijken. Indien gewenst kan de kleur na het ontstaan
van gelijkmatig houtpatina (na ongeveer ca. 12 weken)
door het instrijken met teaken Bangkiraiolie worden opgefrist. Maar het oppervlak moet eerst grondig gereinigd
worden en volledig droog zijn. Bij goede weersomstandigheden (geen regenweer) 45 uur laten opdrogen.
Een licht vlekkerig uitzicht is eigen aan de houtstructuur.
Respecteer in elk geval de richtlijnen van de oliefabrikant.
Onder voorbehoud van technische veranderingen.
Respecteer de uitzettingsnormen tussen de terrasplanken (kops): 3 mm/lm
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Bij een montage
in de breedte van
meer dan 6 m en
in de lengte van
meer dan 4 m zijn
extra uitzettingsvoegen wenselijk.
Hiervoor gebruikt
u dan het T-verbindingsprofiel in
aluminium.

TIPS TIMBERSTAR-TERRASPLANKEN

De TimberStar tips:
● Eigenschappen: Iedere houtsoort (en elk materiaal op basis van hout) ondergaat een natuurlijk verouderingsproces

dat door de weersomstandigheden bepaald wordt. Na verloop van tijd ontstaat op het oppervlak van het terras een
mooi houtpatina. De weersgebonden verandering van het oppervlak onderstreept het natuurlijk karakter van de
TimberStar-terrasplanken.
Zoals bij andere houtsoorten zijn niet alle planken identiek wat betreft de kleur. Zowel binnen éénzelfde partij planken als tussen verschillende produkties kunnen er lichte kleurafwijkingen alsook lichte afwijkingen in de geborstelde
struktuur optreden.
● Verwerking: TimberStar-terrasplanken kunnen met eenvoudig gereedschap gezaagd, gefreesd en geboord wor-

den zonder dat het materiaal versplintert.
● Plaatsing: De plaatsing van de TimberStar-terrasplanken

moet gebeuren volgens de gedetailleerde montagehandleiding.
Verticale plaatsing is niet mogelijk. Bovendien moet bij een
plaatsing in de breedte van meer dan 6 m of een plaatsing in
de lengte van meer dan 4 m, extra uitzettingsruimte voorzien
worden.
Indien de plaatsing niet correct gebeurd, kunnen de planken
gaan kromtrekken. Het terras moet onderaan goed verlucht
worden. Daarom mag de holle ruimte onder de planken niet
opgevuld worden.
● Onderhoud: De TimberStar-terrasplanken zijn eenvoudig met water en een neutraal reinigingsmiddel (zonder

oplosmiddel) te reinigen of met de door ons aangeboden TimberStar-reiniger. Bij hardnekkig vuil kan men een
hogedrukreiniger (max. 80 bar) gebruiken.
● Uitvoering: De TimberStar-terrasplanken zijn verkrijgbaar in diverse kleuren met telkens twee verschillende

oppervlaktes – aan de ene zijde een fijne groef en aan de andere zijde een grove groef. Men kan bijvoorbeeld het
terras in dezelfde kleur en oppervlakte laten plaatsen of de kleuren en oppervlaktes afwisselen.
Alle onderdelen zijn onderhevig aan produktietoleranties! De TimberStar accessoires o.a. de metaalclipsen kunnen o.a.
lichtjes op de onderkonstruktie werken – ze dienen hoofdzakelijk voor de korrekte afstand tussen de planken en hebben
geen fixerende, maar eerder een stabiliserende werking!
We streven ernaar om steeds onze produkten en hun gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Verifieer of u over de laatste
versie van onze montagehandleiding beschikt. U vindt deze op www.thyssenkrupp-ottowolff.be

Kwaliteitszegel
• hout (uit duurzaam bosbeheer)
• industriële polymeer (houtvrij)
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TimberStar-terrasplanken:
Toebehoren, afmetingen en tips
Montage-toebehoren:

★
★

30 mm

Montagelijst

Kleuren en afmetingen:

60 mm

de terrasplanken zijn tweezijdig te gebruiken
Breedte:
Dikte:

145 mm
25 mm

2500 mm

Montage-clips
Kunststof, 25 stuks per zak,
voldoende voor 1m2, in de kleur
van de terrasplanken

Montage-clips Metaal

Grote groeven

Metaal, 25 stuks per zak,
voldoende voor 1m2, uit
roestvrij staal

Grote groeven

Schuimstofprofiel
Ø 15 mm

Bruin, geborsteld, fijne groeven

Zilvergrijs, fijne groeven

TimberStar montagelijstondersteuners
12 stuks per zak
L x B x D: 9 x 9 x 0,8 cm

TimberStar T-Profiel
Breedte:
60 mm
Lengte: 2500 mm

Grote groeven

Grote groeven

Muuraansluiting:
68 mm

1ste mogelijkheid:

aluminium
muuraansluitprofiel
inclusief onderprofiel

Chocoladebruin, geborsteld,
fijne groeven
40 mm

Grijsbruin, geborsteld, fijne groeven

2500 mm

in de kleur van de
terrasplanken

40 mm

2500 mm
TimberStar is een produkt van thyssenKrupp Plastics Nederland

Zijaansluiting:
aluminium zijprofiel

Uw TimberStar-vakhandelaar:

31 mm

1ste mogelijkheid:

2de mogelijkheid:

zijprofi el, inclusief
aluminium onderprofiel

2500 mm

64 mm

42 mm

in de kleur van de
terrasplanken verkrijgbaar.

2500 mm
42 mm

*Afgedrukte kleuren kunnen afwijken van het origineel
7203/OW/0309 (NL)

muuraansluitprofiel

40 mm

2de mogelijkheid:

www.thyssenkrupp-plastics.nl

