
 

  

PAM galerijvloeren  
Houtcomposiet verhoging  

Samenstelling 

De ophoging van uw galerijvloeren bestaat uit een polypropyleen vloerdrager welke aan de 
onderkant voorzien is van een geluiddemper. In de sparing van de vloerdrager wordt een 
aluminium ligger geplaatst, de sparing is voor zien van automatische hoogte blokkering. Op de 
aluminium ligger worden de houtcomposiet terrasplanken middels RVS klemmen blind bevestigd.     

Eigenschappen/-kleurverandering verhoging 

De verhoging is  geluiddempend, bestand tegen vocht, vorst en UV straling bestendig en is in 
hoge mate ongevoelig voor verouderingsverschijnselen. Het is onderhoudsarm en verdraagt een 
puntbelasting van 100 kg. 
Door het natuurlijk weglekken van de lignine onder invloed van zon en regen bijvoorbeeld kan in 
de eerste weken een zeer lichte en nauwelijks merkbare verkleuring van het houtcomposiet 
optreden. Na korte tijd stabiliseert dit proces zich en behoudt het houtcomposiet zijn kleur voor zijn 
verdere levensduur. Eventuele druipringen die zich kunnen aftekenen door de lignine verdwijnen 
vanzelf na enkele regenbuien. Door zijn unieke samenstelling is het houtcomposiet bovendien 
zeer goed beschermd tegen groenaanslag. 

Onderhoud/- reinigen verhoging 

De houtcomposiet planken zijn nagenoeg onderhoudsvrij en beschermingsproducten zijn compleet 
overbodig. Voor normaal onderhoud kan een borstel of hogedrukreiniger gebruikt worden (max. 80 
bar). Er mag gerust gebruik gemaakt worden van een zacht reinigingsmiddel terwijl het gebruik 
van een vuilfrees af te raden is.  Oplosmiddelen mogen NIET gebruikt worden. Maak steeds de 
voegen vrij zodat een optimale afwatering verzekerd is. Eventuele vlekken worden best meteen 
verwijderd zodat ze niet in het materiaal kunnen dringen of opdrogen. Spoelen met water en een 
lichte zeepoplossing is in dit geval aangewezen. Wanneer een vlek niet onmiddellijk verwijderd 
wordt, kan deze opdrogen en indringen in de plank. In dit geval best grondig reinigen met de 
hogedrukspuit en/of licht schrobben in de richting van de groeven. De vloer kan uitsluitend open 
gemaakt moet worden door medewerkers met technische kennis van de vloer.      

Veiligheid 

De vloeren zijn brandvertragend en voldoen aan de normen die gesteld worden aan vluchtwegen. 

Schoonmaaktabel houtcomposiet op de galerij 

Type vervuiling Middel Werkwijze 

Droog zand. Stofzuigen, vegen. Stofzuigen als de vloer geheel droog is. 

Inloop vuil en 
dergelijke 

Huishoudelijke middelen, 
geen bijtende middelen. 

Met sop schoonmaken, licht borstelen. 
Naspoelen met schoon water. 

Vetvlekken. Ontvetter 
Middel aanbrengen, licht borstelen in lengte 
richting en naspoelen. 

Kauwgom. Kauwgom verwijderaar. James Vlekken- spray 

Zwerfvuil. Vuilklem Aanvegen en verwijderen van het vuil. 

Alg- en mosvorming. 

Verdund bleekwater, 25 
bleek water van 10º met 
75% water.  

Volgens instructies aan brengen.  

Azijn Plaatselijk aanbrengen en laten inwerken  

Gladheid door 
bevriezing en/of ijzel 

Zoutstrooien Licht zout strooien ter gladheid bescherming 

Sneeuw 
Sneeuwruimen en 
zoutstrooien 

Sneeuwruimen, gebruik passend gereedschap 
daarna licht zout strooien.  

 


