
productkaart bamboe

Hout is een natuurproduct en elke houtsoort heeft bepaalde eigenschappen. Deze kunnen 
ten onrechte gezien worden als mindere kwaliteit. Bij Vandentop vinden we het belangrijk 
om je hier van tevoren over te informeren. Daarom vertellen we in deze productkaart wat 
je van bamboe kunt verwachten, zodat je kunt bepalen of dit houtsoort de juiste keuze is.

Bamboe is een grassoort, maar als het 
verwerkt wordt tot plank lijkt het erg op 
hout. Het heeft een levensduur van maar 
liefst 25 tot 30 jaar en is bijzonder geschikt 
als duurzame vlonderplank. De kleur is van 
nature vrij donker en de groeiknopen van de 
stengels zijn te zien aan de zwarte strepen. 

Dit zorgt ook voor de exclusieve uitstraling die 
bamboe zo populair maakt. Bovendien is het 
ecologisch verantwoord materiaal: bamboe 
groeit namelijk heel snel, soms met wel 30 
centimeter per dag. Ook neemt bamboe 
weinig water op, ideaal langs een zwembad 
of aan het water. 

Zorgeloos 
tuinplezier

we helpen  je



DELAMINEREN | Delamineren betekent dat de verschillende lagen van de 
vlonderplank loslaten, doordat vezels niet goed verlijmd zijn. Dit is dan te zien 
aan de zijkant van de plank. Anders dan droogtescheuren zorgt delamineren 
ervoor dat de plank flink kromtrekt. 

Delamineren is geen natuurlijke eigenschap van bamboe en mag niet 
voorkomen! Je ontvangt van ons 10 jaar garantie tegen delamineren.

DROOGTESCHEURTJES EN SPLINTERS | Zonder onderhoud zorgen 
weersinvloeden bij bamboe al snel voor droogtescheurtjes en splinters. Deze 
kunnen eenvoudig weggewerkt worden door de splinters af te knippen en licht 
bij te schuren. Het is belangrijk om bamboe te behandelen met olie, hierdoor 
zullen scheurtjes en splinters al sterk verminderen! Ook ruwheid kan 
voorkomen worden door de vlonderplank te ‘schuren’ met de Silicium Carbid 
bezem en daarna te behandelen met onderhoudsolie.

KLEINE BESCHADIGINGEN EN KRASJES | Bij levering of na plaatsing van de 
bamboe vlonderplanken kunnen er kleine krasjes op het oppervlak 
voorkomen. Deze worden extra geaccentueerd als onderhoudsolie toegepast 
wordt, aangezien de olie de plank extra kleur geeft. De krasjes zijn helaas niet 
te voorkomen, maar kunnen eenvoudig weggewerkt worden. Ons advies is om 
de plank in de lengte licht op te schuren en daarna te behandelen met 
onderhoudsolie. Dit zorgt ervoor dat de planken er weer netjes uitzien.

KLEURVERSCHILLEN | Aangezien bamboe een natuurproduct is, is geen 
enkele plank of balk hetzelfde. De kleuren en structuur kunnen daarom 
verschillen. Ook op een stuk bamboe zelf kan kleurverschil aanwezig zijn. 
Onder invloed van weersomstandigheden of door bamboe te oliën zal het 
kleurverschil meer naar elkaar toe trekken.

KROMTREKKEN OF TORDEREN | Kromtrekken of torderen is geen natuurlijke 
eigenschap van bamboe en mag niet voorkomen! Je ontvangt van ons 10 jaar 
garantie tegen kromtrekken en torderen.
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ONDERHOUD | Bamboe vlonderplanken hebben onderhoud nodig. Bij 
toepassing in de tuin raden wij aan om de planken minimaal één keer per jaar 
te behandelen met onderhoudsolie. Voor vlonderplanken rondom een 
zwembad met chloorwater is het advies om minimaal drie keer per jaar te 
oliën.

VERGRIJZING | Door weersinvloeden kleurt bamboe langzaam grijs. Ons 
advies is om bamboe vlonderplanken altijd te behandelen met 
onderhoudsolie. De olie vermindert ook het splinteren en scheuren van de 
vlonderplanken.

ZWARTE STREPEN | Bamboe vlonderplanken hebben een prachtige, luxe 
uitstraling. Op producten van bamboe zijn vaak zwarte strepen zichtbaar. Dit 
zijn de groeiknopen van de bamboestengels. Deze natuurlijke eigenschap is 
kenmerkend voor de exclusieve uitstraling van bamboe.

ZWARTE SCHIMMELPLEKJES | Op bamboe vlonderplanken kunnen zwarte 
schimmelplekjes voorkomen. Dit gebeurt voornamelijk als er te weinig olie 
gebruikt is. De olie heeft namelijk een schimmelwerende werking, waardoor dit 
voorkomen wordt. De plekjes zijn eenvoudig weg te werken door de planken te 
reinigen met water en speciale bamboe cleaner. Borstel vervolgens het terras 
met de Silicium Carbid bezem en behandel het opnieuw met de 
onderhoudsolie.
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Voor elk houtsoort vind je bij ons de juiste onderhoudsmiddelen. 
Onze medewerkers adviseren je graag. 

Onderhoud


