
TERRASPLANKEN 

Ondergrond 

• Zorg voor voldoende ventilatie (1) onder de terrasplanken, zodat deze kunnen opdrogen na een 
regenbui. 

• De ondergrond moet volledig vlak en stabiel zijn. 
• Voor een goede waterafvoer dient de ondergrond een 

helling van 10 mm per lopende meter (2) te hebben in 
de lengterichting van de terrasplank, bij voorkeur in de 
richting weg van het huis. Deze helling moet behouden 
blijven op de terrasplank zodat de waterafvoer optimaal 
verloopt en er geen water op, in of onder de plank kan 
blijven staan. 

Bevestigen draagbalken 

• De terrasplanken worden geplaatst op draagbalken. 
Plaats alle draagbalken op 1 lijn, zodat de startclips op 
de kop van iedere draagbalk kan bevestigd worden. 

• De afstand tussen de balken mag niet meer dan 50 cm 
zijn. Op 20 cm van het begin en einde van het terras 
wordt een extra draagbalk bevestigd. 

• Bevestig de draagbalken iedere 50 cm op een betonnen 
ondergrond of op een dragende structuur (2). 

• Gebruik een verzinkboor of safrijn om de gaten in de 
draagbalken conisch te maken, zodat de vijzen en 
pluggen verzonken zitten (3). 

Bevestigen terrasplanken 

• Zorg ervoor dat alle planken in dezelfde richting worden 
gelegd (aan de binnenkant van iedere plank is hiervoor 
een merkteken voorzien). 

• Een uitzettingsvoeg van 5 mm per lopende meter is 
noodzakelijk, met een minimum van 15 mm tegen een 
muur (4). 

• De eerste en de laatste terrasplank worden vastgemaakt 
met de start- en eindclips. De volgende plank schuift in 
de vorige standaardclipsen en wordt zelf met 
standaardclipsen op iedere draagbalk bevestigd (4). Dit 
wordt herhaald tot de laatste terrasplank. Deze wordt 
dan opnieuw met de start- en eindclips vastgemaakt. 

• Plaats bij voorkeur een draagbalk op het einde van uw terrasplanken, zo niet mag de oversteek 
maximaal 50 mm zijn zonder ondersteuning. 

• Indien u meerdere lengtes na elkaar plaatst, verbindt u deze planken met een verbindingsclips 
(5). De uitzettingsvoeg tussen de kopse kanten van de planken moet 10mm bedragen. 

• Bij de bevestiging van de clips is het steeds noodzakelijk om voor te boren. 
• Het terras kan worden afgewerkt met een houtcomposiet plint of L-profiel of een geborstelde 

aluminium L-profiel (6-7). 

Afwijkende plaatsing: dakterras, plaatsing in de hoogte,... 

• Indien u de draagbalken niet over de volledige lengte kan ondersteunen of niet aan de ondergrond 
kan vastmaken of in de hoogte wil plaatsen dmv dragers,... dan dient u een stevig stalen of 
houten (klasse 1) kader te maken (8). De Duofuse® draagbalken (DFB048) kunnen hier niet voor 
gebruikt worden. Plaats dit kader op de ondergrond of op dragers. Plaats de dragers op max. 500 
mm van elkaar. 

• Gebruik op houten of stalen draagbalken geen standaardclips (DFC001) maar wel verbindingsclips 
(DFC002). 


