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DX® terrasplank
Een fraaie inrichting van de buitenruimte creëert u met DX® terrasplanken. DX® bamboehout is duurzaam en zeer 
milieuvriendelijk. DeckX heeft een breed assortiment. Een pergola, trap, zithoek of plantenbak van hetzelfde sterke 
materiaal is realiseerbaar. Geniet van de natuurlijke look & feel van bamboehout.

DX® terrasplank

 9 Massief bamboehout
 9 Duurzaam
 9 Milieuvriendelijk
 9 Luxe uitstraling
 9 Natuurlijke look & feel

Het materiaal van de toekomst 
Bamboe is een hernieuwbare grondstof. Volwassen stammen worden geoogst 
na 5 tot 7 jaar groei door de stam boven de grond te kappen. De wortels blijven 
onbeschadigd en er is geen bodemerosie en ontbossing. Het oogsten van 
bamboehout tast het ecosysteem niet aan. Bamboehout wordt geproduceerd 
door bamboevezels onder hoge druk en temperatuur samen te persen met hars 
tot platen en balken. Constructief en qua levensduur is bamboehout gelijkwaardig 
aan hardhout.
Wie verantwoord en milieuvriendelijk bouwt kiest voor DX® bamboehout.
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Montage
De terrasplanken zijn op twee manieren te monteren: met de gegroefde kant boven of met de vlakke kant boven. De 
terrasplanken met langsgroeven en veer en groef op de kopse kant worden vastgeschroefd of bevestigd met clips of 
klemmen op een onderconstructie. Houd rekening met de werking van het materiaal, de maximale overspanning en 
overkraging van de terrasplank en bouw het terras op afschot. Informatie over het aanbrengen van DX® terrasplanken 
treft u aan in de brochure DX® montage advies terras.
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Producten
Afmeting Type Overspanning Langsgroef Veer en groef kopse kant

20 x 140 x 2500 mm vlak/gegroefd 50 cm ja ja

28 x 140 x 2500 mm vlak/gegroefd 70 cm nee nee

Eigenschappen DX® bamboehout
 9 Zeer duurzaam

 9 Zeer hoge hardheid en slijtvastheid

 9 Eenvoudig te bewerken

 9 Vorm en torsievast

 9 Zeer sterk

Onderhoud
DX® terrasplanken zijn geolied bij levering. Door 
weersinvloeden zal het oppervlak net als bij hout van 
kleur veranderen, verruwen en kunnen (droogte)scheuren 
ontstaan. De uitstraling en levensduur wordt verlengd door 
jaarlijks het bamboehout te reinigen en te behandelen met 
bamboe-olie. Meer informatie treft u aan in de brochure 
DX® algemene onderhoudsvoorschriften.

Technische specificaties
Duurzaamheidsklasse  : 1
Maatvastheid   : max. 0,9% uitzetting (24 uur in 20 0C water) 
Sterkteklasse   : D50
Gewicht    : 1150-1200 kg /m3
Productiemethode  : High Thermo Density Compression Process
Kleur    : karamel

Nieuw Na 12 maanden


