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MOSO® Bamboo X-treme® Terrasplanken &
Gevelbekleding accessoires
MOSO® Clips
Met de MOSO® Clips kunnen de Bamboo X-treme® Terrasplanken en Gevelbekleding worden gemonteerd. Bij correcte
montage zal er 5-6 mm tussenruimte tussen de planken ontstaan. De clips worden geleverd met bijpassende RVS schroeven
(square bit). Voor montage van aluminium onderbalken (niet geleverd door MOSO®) zijn speciale schroeven beschikbaar.
Product Code

Item

Materiaal

Kleur

Afmetingen
clip (mm)

Afmetingen
schroef (mm)

CLIP-SCREW-BX08

Asymmetrische clip incl. schroef (20 mm)

Roestvrij staal A2 (AISI304)

Bruin

27x22,5x10,8

4,5x30

CLIP-BX08

Asymmetrische clip excl. schroef (20 mm)

Roestvrij staal A2 (AISI304)

Bruin

27x22,5x10,8

CLIP-SCREW-BX801

Clip Start/Eind bovenkant incl. schroef (20 mm)

Roestvrij staal A2 (AISI304)

Bruin

29x25x11,2

4,5x30

CLIP-SCREW-BX09

Asymmetrische clip incl. schroef (18 mm)

Roestvrij staal A2 (AISI304)

Bruin

27x17x31

4,5x30

CLIP-BX09

Asymmetrische clip excl. schroef (18 mm)

Roestvrij staal A2 (AISI304)

Bruin

27x22,5x10,8

SCREW-BX11-01

Schroef voor aluminium onderbalken

Roestvrij staal S410 (AISI410)

Zwart*

CHEVRON-TOOL01

Installatie hulpmiddel voor Hongaarse punt

Hout

4x20

CLIP-SCREW-BX08 / BX09
CLIP-BX08 / BX09

aanbevolen verbruik
terrasplanken*
137 mm plankbreedte
~20 stuks/m²

gevelbekleding**
137 mm plankbreedte
~14 stuks/m²

155 mm plankbreedte
~17 stuks/m²

75 mm plankbreedte
~26 stuks/m²
CLIP-SCREW-BX801

178 mm plankbreedte
~14 stuks/m²

*) Op basis van een afstand van 462,5 mm
tussen de onderbalken (hart op hart).

208 mm plankbreedte
~13 stuks/m²

**) Op basis van een afstand van 600 mm
tussen de onderbalken (hart op hart).
SCREW-BX11-01
* Alleen de schroefkop is zwart

MOSO® Bamboo X-treme aanvullende producten
De Bamboo X-treme® Onderbalken zijn gemaakt van hetzelfde materiaal als de
terrasplanken: Thermo-Density® behandeld bamboe. De Bamboo X-treme® Onderbalken
zijn speciaal geproduceerd om in combinatie met MOSO® Terrasplanken toegepast te
worden. Gebruik de randplank voor een mooie afwerking van uw terras. De plank wordt
verticaal geplaatst tegen de zijkanten van uw terras om de onderconstructie te
verbergen.
Product Code

Item

Afwerking

Afmetingen (mm)

BO-SB155

Onderbalken

Onbehandeld

2440x60x40

BO-DTHT171G1

Outdoor randplank, 1 lengtezijde groef

Geolied Woca

1850x137x20

BO-DTHTBN171G

Randprofiel, 2 lengtezijde groeven

Geolied Woca

1850x65x30/20

BO-SB155

BO-DTHT171G1

Onderhoud- en reinigingsproducten

NL-2022-01

Onder invloed van weersomstandigheden verweren de terrasplanken. MOSO®
adviseert om uiterlijk na 3-4 maanden na installatie, of na de eerste winter, het terras
met Woca Onderhouds-olie te behandelen. De Silicium carbid bezem en schijf (t.b.v.
boenmachine) zijn zeer geschikt voor het reinigen van het oppervlak. De licht
schurende werking ervan verwijdert tevens eventuele losse onregelmatigheden.
Met behulp van de Woca Terrasreiniger kan eventueel vuil of groene aanslag eenvoudig
worden verwijderd zonder het oppervlak te beschadigen.
Product Code

Item

SEALER-05

Sealer voor kopse kanten 250 ml

DISK-01

16” Silicium carbid schijf

BROOM-01

Silicium carbid bezem

CLEANER-WOCA-01

Woca Terrasreiniger 2,5 ltr

OIL-WOCA-011

Woca Onderhoudsolie (teak kleur) 2,5 ltr

WOCA-APPLICATOR

Woca Applicator set voor olie; steel, padhouder en pad

BO-DTHTBN171G

