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Houten bladen  | Productinformatie

Montagehandleiding houten werkbladen

 
Montageset 
 
Bij elk werkblad wordt een montageset meegeleverd.
Deze set bevat de volgende onderdelen. 

12  x strippen hout (280x21x3 mm)
18  x schroeven 4x20 mm spax
6   x metalen revetringen, uitwendig 25 mm, inwendig 5 mm, verzinkt
6  x L-meubelhoeken, verzinkt
1   x warmte- en vochtwerend folie tbv. vaatwasser
1  x warmte- en vochtwerend folie tbv. kookplaatsparing
2  x koppelbout
1  x montage handleiding

 
 
Montage 
 
Bij montage van een massief houten keukenwerkblad is het raadzaam om volgende montagevoorschriften in acht te nemen.

1.  Zorg ervoor dat bladen rondom vrij liggen van de aansluitende wanden (tenminste 3 mm).
2.  Zorg ervoor dat alle sparingen (kookplaat, kraangat, kolomuitsparingen, enz.) aan de binnenzijde ook geolied zijn/worden.
3.  Isoleer in geval van een vaatwasser de ruimte tussen het apparaat en de onderzijde van het blad met een hitte en 
  vochtwerende folie.
4.  Isoleer de kopsekanten van de kookplaat uitsparing met een hitte werende folie.

  Het aanbrengen van extra ondersteuning is noodzakelijk bij kasten groter dan 1200 mm.
  Vrijhangende, overstekende en aanzitbare tafel- en barbladen hebben een extra ondersteuning nodig als het overstek groter  
  dan 250 mm of als ruimte tussen kasten groter dan 120 cm en bij vrijhangende delen groter dan 250 mm.
  Zie voor ondersteuningssets hoofdstuk1 van ons verkoopboek. Pag. 1.1-9. 
 
 
 
 
 

  Het niet voldoende ondersteunen van het werkblad kan kromtrekken of breuk tot gevolg hebben.
5.  Koppelingen dienen enkel aan de onderzijde ingekit te worden zodanig dat er aan de bovenkant van het blad absoluut geen 
  kitresten terechtkomen.
6.  De bovenzijde van de koppeling wordt vanzelf afgedicht door de olie die gebruikt wordt tijdens het onderhoud van het werkblad.
7.  Leg de bladen onderling handmatig gelijk en goed op hoogte.
8.  Draai de koppelbouten aan de onderzijde van het blad goed maar niet te strak vast.
9.  Maak gebruik van schroeven om het werkblad vast te leggen op de onderkast. 
  Er mag uitsluitend met slobgaten geschroefd worden.
10. Bij bladen breder dan 60 cm (bv. eiland bladen) mag het blad enkel in het midden (achter in de kast) vast geschroefd worden. 
  Aan de uiteinden van dergelijke bladen mogen geen schroeven geplaatst worden. Dit om het blad alle ruimte tot werken te 
  geven. Gebruik ten alle tijden een zo minimaal mogelijk aantal schroeven.
11. Boor een gat in het regaaltje van de onderkast en maak gebruik van de revetring om het blad vast te schroeven.  
12. Het is raadzaam om altijd een gat, ter grootte van een halve diameter van de dikte van de schroef, voor te boren in het werkblad.
  Dit voorkomt onnodig scheuren van het blad tijdens het schroeven.
13.  Het werkblad (en zeker de opgedikte bladen) moeten aan alle zijden voldoende ondersteuning hebben. Het overstek mag niet 
  meer dan 25 cm bedragen. Bij een overstek van meer dan 25 cm moet er extra ondersteuning geplaatste worden (te denken valt 
  aan bladdragers onder het werkblad).  
14. Na installatie het blad goed afdekken en niet als werkbank gebruiken ! !
15. Let verder zeer goed op met materialen als cement, kalk, voegmateriaal e.d. deze veroorzaken moeilijk te verwijderen vlekken.
16. Let er op dat tijdens het plaatsen geen ijzerdeeltjes of ijzeren voorwerpen in de spoelbak komen, deze ijzerdeeltjes hechten zich 
  namelijk aan het rvs en veroorzaken in een later stadium roestvlekjes in de spoelbak. De spoelbak zelf kan absoluut niet roesten 
  maar deze achtergebleven deeltjes wel.
 

Indien L=1.200mm of groter dan is  
ondersteuning noodzakelijk.

Indien L=250mm of groter, dan is 
ondersteuning noodzakelijk.

Indien L=250mm of groter, dan is 
ondersteuning noodzakelijk.

Montagevoorschriften


