
MONTAGEHANDLEIDING ALGEMEEN

1 Controleer eerst of de onderkasten 
volkomen vlak en waterpas staan, en vul 
uit waar dat niet het geval is.

2 Ga ook na of het blad straks op alle 
plaatsen voldoende ondersteund wordt, 
en tref voorzieningen voor bladdelen 
die niet volledig door de onderkasten 
gedragen worden (bv. hoeklijnen aan 
de muur of ondersteuningsprofielen bij 
grote kasten). 

Voor de montage zijn (minimaal) twee 
personen nodig. Houd het blad zolang 
mogelijk in de verpakking en draag 
het altijd verticaal. Controleer het blad 
op kleur, maatvoering en algehele 
uitstraling voor uitpakken en pak het 
dan pas uit. Indien er voor montage 
onverhoopt onvolkomenheden worden 
geconstateerd, plaats het niet en neem 
eerst contact op met de afdeling service.  
Denk eraan dat u het blad in geen 
geval onder spanning plaatst, vanwege 
breukrisico.

3 Zet een bladdeel altijd rechtop 
op de onderkasten, en schuif het dan 
voorzichtig naar achteren terwijl u de 
voorkant laat zakken.

4 Zijn er meerdere bladdelen, schuif 
die dan heel voorzichtig tegen elkaar 
aan en stel ze zó dat de bovenkant vlak 
is en de bladdelen voldoende ver op de 
kasten liggen. Meet u voor de zekerheid 
de overstekken op om te zorgen dat 
deze overal gelijk zijn. Schuif de bladen 
daarna zover uit elkaar, dat de kopse 
kanten goed bereikbaar zijn. Ontvet de 
contactdelen goed met aceton. Plak 
het bladoppervlak af met tape om te 
voorkomen dat er siliconenkit op komt. 
Smeer erna één van de contactvlakken 
in met siliconenkit en druk de bladen 
tegen elkaar. Verwijder dan de 
overtollige siliconenkit en eventuele 
kitresten. Verwijder tenslotte de tape en 
laat de voeg drogen.

Verwijder eventuele kitresten direct 
na de montage, want de plekken 
zijn later moeilijk weg te krijgen. Op 
gestructureerde oppervlaktes is kit 
lastig te verwijderen. U kunt er aceton, 
terpentine of siliconenverwijderaar voor 
gebruiken. Wrijf daarbij niet over de 
naden, want de kit heeft ongeveer 24 
uur nodig om uit te harden. 

Zet de bladen altijd vast op de korpus 
dmv enkele dotten kit of door te 
schroeven.

5 Zet de achterwand alleen vast 
tegen een rechte, vochtvrije en vlakke 
muur. Voor de montage gebruikt u 
(zuurvrije) siliconenkit. Maar schuift u 
beslist niet met de wand en til hem ook 
niet over een onbeschermd werkblad! 

6 Bij het monteren van stollen legt 
u eerst het keukenblad op de kastjes. 
Daarna plaatst u de stollen tegen de 
keukenkastjes. Schroef de stol via de 
binnenzijde van de kast vast. Vrijstaande 
stollen kunt u met siliconenkit verlijmen 
aan onderzijde blad. Indien noodzakelijk, 
kit de naad tussen wang en blad af met 
siliconenlijm (plak de onderzijde van het 
blad en de bovenzijde van de stol af).

Let op
>De toplaag mag in geen geval meer 

worden geschuurd of gepolijst, 
omdat daardoor zichtbare verschillen 
in de glansgraad van het oppervlak 
zouden ontstaan.

CONTROLEER
Controleert u vóór de montage het 
gehele blad op kleur, maatvoering en 
eventuele beschadigingen. Mocht u 
een afwijking ontdekken, plaats het 
blad(deel) dan niet, omdat anders de 
garantie vervalt. Neem in zo’n geval 
contact op met de afdeling service.

BESCHERM
Bescherm het blad tijdens het afmonteren, 
bijvoorbeeld met een deken, en ga niet op 
het gestelde blad staan of zitten. 

ONDERSTEUNING
Bij toepassing van zware apparaten 
in of onder het blad, moet ten alle 
tijden voorkomen worden dat dit 
extra spanning op het blad geeft. 
Bij (vlakinbouw) kookplaten met 
een gewicht ≥ 20KG moeten 
ondersteuningsprofielen in de kast 
geplaatst worden om dit gewicht op 
te vangen en downdrafts moeten op 
de grond staan en mogen niet met hun 
gewicht aan het blad hangen. 

TIPS

1

De service afdeling kunt u bereiken via email service@dznet.nl of bel +31(0) 180-637 637


