
OVERSTEK VAN DE WERKBLADEN: 

Mensen hebben de neiging op een werkblad aan de overstekende kant te gaan hangen/zitten, je 

gaat dan flinke krachten schuin op een keuken uitoefenen.(hefboom effect) 

Beter is om steunwanden/tafelpoot aan de zijkanten van bijvoorbeeld een eiland/vrij hangend deel 

te monteren. 

Praat je over een overstek vanaf 250mm en meer altijd zorgen voor ondersteuning van het 

werkblad.(doormiddel van stollenwand en of tafelpoot)  

 

KUNSTSTOF/ MASSIEF HOUT/ SIMA CORE: 

Wanneer je een tafeldeel(overstekend deel) aan je werkblad hebt met een tussen ruimte van  

600mm of groter  altijd zorgen voor ondersteuning van het werkblad.(doormiddel van stollenwand 

en of tafelpoot)  

 

Bij de opgedikte werkbladen powerboard en een stalen koker erin plaatsen voor 

stevigheid/doorzakken van het materiaal.(info verkoop). Bij kunststof of massief hout eventueel 

frame maken voor doorhangen 

 

 

 

 

Topline maatwerkbladen  heeft een materiaal (powerboard) waarmee ze het blad onderlijmen. 

 

 

 

 

 

 



POWERBOARD:  

De SK Top strook dient als onderlijmstrook voor graniet/ composiet/ Sima Core aanrechtbladen. 
Door het aanbrengen van de SK Top panelen/strips onder het oppervlak is het mogelijk om een 
stevige, constructie te creëren wat weinig gewicht toevoegt. De SK Top strook bestaat uit PUR met 
een densiteit van 100 en een polystyreen toplaag. Verlijming van het polystyreen met het PUR, 
gebeurt waterdicht met PU lijm. 

Pur is een mengsel van polyol en isocyanaat waar een blaasmiddel aan toegevoegd wordt zodat het 
gaat opschuimen. Om de juiste moleculaire structuur en de juiste structuur van de cellen te krijgen is 
een juiste mengverhouding erg belangrijk, wat weer belangrijk is voor de densiteit, oppervlakte 
structuur, de constante vormvastheid, brandeigenschappen en het isolerende vermogen. 

Polystyreen is van oorsprong een helder bros materiaal. Om de brosheid op te heffen wordt er een 
synthetisch rubber aan toegevoegd, waardoor de slagvastheid sterk verbeterd en zo het 
hoogslagvaste polystyreen ontstaat. Deze toevoeging heeft ervoor gezorgd dat het materiaal niet 
meer helder is. Polystyreen heeft een goede slagvastheid, neemt weinig water op en is goed 
verlijmbaar. 

SK TOP STROOK HOOFDKENMERKEN 

 Licht in gewicht 
 Waterbestendig 
 Chemisch bestendig 
 Constante densiteit 
 Te bewerken met hout- en steen gereedschap 
 Kan rechtstreeks in geschroefd worden 

 Goed te verlijmen 

 


