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Glazen
maatwerkblad
kiezen voor modern design

Montage van het maatwerkblad
Aanwijzingen
Het glazenblad kent verschillende toepassingen, maar is bovenal geschikt als aanrechtblad, omdat het watervast en hitte-bestendig
is. Voor de plaatsing in de keuken volgt u de
onderstaande aanwijzingen:
1. Controleer eerst of de onderkasten volkomen vlak en waterpas staan.
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 (bijv.
hoeklijnen aan de muur)
3. Plaats het blad(deel) volledig vlak.
4. Bladdelen koppelt u door ze met 1 mm
tussenruimte en siliconenprofielen tegen
elkaar te leggen. Om het doorlekken van
vloeistof bij de koppelnaden te voorkomen,
kunt u een zuurvrije siliconenkit aanbrengen
op de verbindingsvlakken. Ontvet de contactdelen goed met aceton of spiritus. Plak
het blasoppervlak af met tape om te voorkomen dat er siliconenkit op komt. Smeer erna
één van de contactvlekken in met siliconenkit en druk de bladen tegen elkaar. Verwijder
dan de overtollige siliconenkit en eventuele

Gebruik van het blad

kitresten. Verwijder tenslotte de tape en laat
de voeg drogen.
Gebruik bij het verlijmen en afdichten altijd
zuurvrije siliconenkit. Verwijder eventuele
kitresten direct na de montage, want de
plekken zijn later moeilijk weg te krijgen.
U kunt er aceton, terpentine of siliconenverwijderaar voor nemen. Wrijf daarbij
niet over de naden, want de kit heeft nog
ongeveer 24 uur nodig om uit te harden.
5. In de draaglaag kan niet geschroefd worden.
Ook zijn er geen nabewerkingen mogelijk.
De schade, vooral aan de toplaag en de
onderzijde, zou onherstelbaar zijn.
Tips
1. 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 leverancier.
2. Bescherm het blad tijdens het afmonteren
tegen krasvorming, bijvoorbeeld met een
deken, en ga niet op het blad staan of zitten.
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Adviezen
Om uw blad door de jaren heen mooi te
houden, hoeft u slechts aan het volgende te
denken:
1. Hoewel een glazenblad bestand is tegen
warmte, zult u wel onderzetters moeten
gebruiken voor hete apparaten zoals tostiijzers en pannen die direct van de kookplaat
komen. Bij te hoge temperaturen bestaat
namelijk de kans op een thermoshock.
2. Snijdt u niet direct op het bladoppervlak,
maar op een snijplank. Schuift u ook niet
te veel met keukengerei (pannen, bestek,
serviesgoed), boodschappenkratten, enz.
over uw blad. (Gehard) glazenblad is krasbestendig, maar niet krasbestendiger dan
gewoon glas.
Bedenkt u dat krassen niet onder de
garantie vallen.

Ga nooit op het blad staan of zitten.

Onderhoud van het blad
Adviezen
Het glazenblad is nagenoeg onderhoudsvrij.
Bij een normale vervuiling is het voldoende het
blad af te nemen met een natte doek. Is het
blad sterker vervuild, of wilt u
gebruik maken van andere middelen, dan
wordt het volgende geadviseerd:
1. (Ingetrokken) plekken kunt u weg krijgen
met een sopje van een gangbaar schoonmaakmiddel op zeepbasis.
2. Kalkplekken kunt u behandelen met natuurazijn.

Gebruikt u nooit schuurmiddelen of
agressieve middelen zoals zuren en
chemische producten. Die kunnen het
blad namelijk onherstelbaar beschadigen.
Bij morsen dus direct verwijderen.

Montage van de spoelbak

Onderhoud van de spoelbak

Aanwijzingen
De spoelbak is geproduceerd van hoogwaardig rvs (chroom-nikkelverhouding 18/10),
waardoor roestvastheid gegarandeerd is. U
kunt er dan ook lang gemak van ondervinden.
Let u bij de plaatsing wel op deze punten:

Advies
Rvs is een sterk en praktisch materiaal. Voor het
dagelijkse onderhoud heeft u niet meer nodig
dan een spons en wat afwasmiddel. Om de
glans van de spoelbak nog langer te behouden,
kunt u het volgende doen:
1. Behandel de unit (min.) 1 x per maand met
Staalfix, Starpolish of Cif cream (verkrijgbaar
in vrijwel iedere grote supermarkt). Breng
een ruime hoeveelheid van het middel aan
op een vochtige, zachte doek of spons, wrijf
de spoelbak er goed mee in, en spoel de unit
vervolgens na met water. Daarna zult u de
bak moeten droogwrijven.

Denk eraan dat de spoelbakklemmen na de
montage vrij moeten zijn. Maakt u zo nodig
uitsparingen in de onderkast.

1. Gebruikt u voor het op hoogte stellen van
de spoelbak geen kit maar vulplaatjes. Het
monteren doet u zelf met zuurvrije siliconenkit. Plakt u van tevoren de uitsparing af om
te voor-komen dat er kitresten achterblijven.
Eventueel overtollige kit kunt u verwijderen met
aceton, terpentine of een siliconenverwijderaar.
2. Plaats de sifon aan de hand van de instructies van de leverancier. Draai enkele dagen
na de ingebruikname van de spoelbak de
koppelingen van de sifon nogmaals handvast aan om lekkage te voorkomen.
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Tips
1. Hoe vreemd het ook klinkt: het gebruik van
rvs-reinigers is af te raden. Dezelfde coating
die ter bescherming wordt aangebracht, kan
namelijk ook vlekken op het oppervlak
veroorzaken.
2. Zuren of agressieve stoffen tasten het rvs
aan, en geven vlekken, roestpuntjes of
kleine gaatjes in de spoelbak. Voorbeelden
zijn chloor, gootsteenontstoppingsmiddelen,
zilverpoets, gebitsreiniger, HG reiniger, S39
en zoutzuur(oplossingen). Mocht er onver-

hoopt toch een agressieve stof in de spoelbak
terecht zijn gekomen, dan doet u er goed
aan deze direct te verwijderen met Staalfix,
Starpolish of Cif cream. Ook dan zult u de plek
weer moeten naspoelen met water, en de bak
moeten droogwrijven. Het is aan te bevelen
deze behandeling een aantal keer te herhalen.
Naderhand pas schoonmaken blijkt doorgaans zinloos; het rvs is op dat moment vaak
al aangetast, waardoor de vlekken blijven
terugkeren.
3. Chloor of zoutzuur kunnen beter niet in de
gootsteenkast worden bewaard; hun dampen
kunnen op het rvs inwerken.
4. Een enkele keer komt het voor dat de spoelbak een soort roestaanslag vertoont. Die aanslag kan worden veroorzaakt door ijzerdeeltjes
die uit het waterleidingcircuit in de bak komen,
wat vooral na onderhoud aan de waterleiding
of in nieuwbouwwijken nog weleens het geval
wil zijn. Snel en meerdere malen schoonmaken, op de hiernaast beschreven manier,
zal de roestaanslag verwijderen en nieuwe
aanslag voorkomen.
Rvs kan van zichzelf niet roesten.
Roestvorming wordt altijd veroorzaakt door
invloeden van buitenaf.

Garantievoorwaarden
Constateert u afwijkingen aan het blad(deel),
dan kunt u terugvallen op de garantie die de
fabrikant u geeft. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing:
1. De garantie wordt uitsluitend gegeven op
fabricagefouten, en geldt uiteraard alleen
wanneer het blad volgens de aanwijzingen
is gemonteerd en wordt onderhouden.
Beschadigingen die ontstaan door fouten
vóór of tijdens de montage, door een ander
dan huishoudelijk gebruik of door onoordeelkundig onderhoud, worden dus niet vergoed.
2. De garantie op het blad(deel) vervalt
wanneer in het blad is gefreesd, geboord,
enz.
3. Eventuele klachten kunt u melden aan
uw leverancier; hij zorgt ervoor dat uw
garantieclaim(s) op de juiste plaats
terechtkomen.
4. Garantieclaims kunt u tot 5 jaar na de afleverweek indienen. De afleverdatum kunt u
terugvinden op de productiebon.

5. Als u een garantieclaim indient, zal een
servicemonteur bij u langskomen om de
klacht op te nemen. Mogelijk kan hij het
probleem ter plekke verhelpen. In het
andere geval wordt u, als uw claim gegrond
is, een nieuw blad(deel) geleverd. U maakt
echter geen aanspraak op een vergoeding
voor de plaatsing ervan, voor de overlast,
enz.
6. Roestplekken, veroorzaakt door invloeden
van buitenaf, vallen niet onder de garantie
op spoelbakken.
7. In geval van een ongegronde claim worden
voorrijkosten in rekening gebracht.

S T I J LVO L I N U W I N T E R I E U R
Kijk voor meer informatie over andere
producten op:

www.dekkerzevenhuizen.nl
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