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Montage van het maatwerkblad
Checklist bij levering

Aanwijzingen

Met het massief houten blad wordt standaard
meegeleverd:

Hout is een stukje puur natuur. En zoals in de
natuur geen twee bomen gelijk zijn, is ook elk
massief houten keukenblad uniek. Zelfs de
bladdelen onderling hebben hun eigen karakteristieke kleur en structuur. Al even natuurlijk
is dat het hout werkt omdat het gevoelig is
voor temperatuur en vochtig. Maar als u bij de
montage van het blad op de volgende punten
let, hoeft dat geen enkel probleem te zijn:

Montageset:
- set van 2 lamello’s (bij meerdere
koppelingen worden extra lamello’s los
bijgevoegd)
- set van 6 montagehoeken
- warmte- en vochtwerende folie voor de
vaatwasser
1.
Als montage
hout gaat werken, krimpt het of zet het
Voorkom
Tijdens
- warmtewerende folie
voor problemen
de kookplaatHoud
daarom
minstens
3 mm ruimte
U kunt onnodig kwaliteitsverlies of beschadiäuit.
Neem
bij problemen
altijd eerst
contact
uitsparing
gingen van uw keukenblad voorkomen.
op met uw leverancier voordat u verder
rondom
blad.
Wanneer u zich goed aan de onderstaande
gaat met de het
montage.
voorschriften houdt, kunt u verzekerd zijn
■ Behandel het blad zorgvuldig.
Onderhoudsset:
van jarenlang plezier van uw Erbi-keukenblad.
äZorg
Gereedschap, gruis en cement kunnen
datLegalle
uitsparingen (kraan- 1 flacon olie
krassenervoor
veroorzaken.
deze dus
nooit rechtstreeks op het blad.
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kookplaat- en kolomuitsparingen)
- schuursponsje
■ Controleer de bladdelen op beschadi■ Stel de onderkasten in alle richtingen
aan
de binnenkant geolied zijn. Mocht het
- katoenen doek
gingen. Meld eventuele beschadigingen
waterpas.
direct bij uw leverancier. Monteer het
het
blad te bewerken, denkt
blad niet indien het niet correct is.
änog
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ervoor datzijn
het blad
op voldoende
Bewaar de verpakking!
ondersteund wordt.
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er dan
aan om de scherpe kanten van
Mochten er onderdelen
ontbreken, neemt
■ Controleer of de inhoud van de verpak■ Koppel de bladdelen aan elkaar op de
is.
onderkasten waarop
zij bevestigd
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en/of
uitsparingen af te ronden,
u dan contact op met king
de compleet
leverancier.
worden. Gebruik hiervoor de koppelset
■ De werkbladen dienen binnen 8 dagen na
en volg te
de instructies
op. en (min. 3x) te oliën.
glad
schuren
ontvangst te worden gemonteerd. Sla de
werkbladen in de verpakking op in horiä Bladdelen Massief Edelhout® kunnen
De werkbladen moeten zontale
na ontvangst
acclimatipositie op een vlakke
ondergrond
iets bol staan. Door het verschil bij de
gedurende minimaal 48 uur in de ruimte
koppeling te middelen,
voorkomt u aan de voorzijde, in
2.
Bevestig
het werkblad
seren. Sla deze dan ookwaar
altijd
minimaal
24 uur
ze gemonteerd
gaan worden.
problemen.
hetop midden
en aan de achterzijde zo■ Let
de montagevolgorde:
op in horizontale posiPlaats eerst de onderkasten, vervolgens
alsblad
hiernaast
aangegeven.
Houd hierbij
tie op een vlakke onhet
en als laatste de
bovenkastjes en
hoge kasten.
rekening met een afstand van 600 mm in
dergrond in de ruimte
ä Het blad is zwaar. Voer de montage
daarom
uit met minimaal twee
de
lengterichting
tussen de verschillende
waar ze gemonteerd
personen.
bevestigingspunten.
gaan worden.

ä Nadat de delen gekoppeld zijn, mogen

ä Zorg voor een kamertemperatuur van

ca. 20°C met een luchtvochtigheid van
50%. De ruimte moet verwarmd en
geventileerd zijn.

zij niet meer opgetild worden.
Hierdoor
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kunnen beschadigingen aan koppelingen en oppervlakte ontstaan.
Verplaats het blad uitsluitend door het
te verschuiven.

Bevestig het werkblad aan de voorzijde,
in het midden en aan de achterzijde zoals
hieronder aangegeven. Houd hierbij
rekening met een afstand van 600 mm in
de lengterichting tussen de verschillende
bevestigingspunten.
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3. Is het blad bij de koppelnaad enigszins bol
of hol, dan is dat te verhelpen d.m.v. de
montage van lamello’s. Bij een minimaal
hoogteverschil kunt u het gewoon vlakschuren.
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Boor gaten voor in de bovenzijde van de
Boor gaten voor in de bovenzijde van de
kast, zodat het werkblad de ruimte heeft
kast,
het werkblad
de ruimte
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om
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te zetten
en te krimpen.
Wanneer
om
uit
te
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en
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Wanneer
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de onderkasten
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gebruik maken
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slobgat.
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waarin

Onderhoud van het blad
4. Koppel de bladdelen op de onderkasten en
gebruik hiervoor de meegeleverde lamello’s.
Zorg ervoor dat het blad demontabel blijft.
5. Vouwt of plakt u vóór de montage van de
kookplaat eerst de meegeleverde folie tegen
de binnenranden van de (geschuurde en
geoliede!) uitsparing.
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6. Werkbladen met een overstek van meer dan
250 mm dienen aan de onderzijde versterkt
te worden met een stalen profiel.
Werkbladen die boven warmteproducerende
Montage van wangen
apparatuur worden geplaatst (radiatoren,
1 Monteer de wang werkend net als het
onderbouw
ovens
etc.),
dienen aan de onwerkblad.
Boor de gaten
voor in
de wand
van de kast en draai de schroeven niet te
derzijde
voorzien
te
zijn
van aluminiumfolie.
strak aan.
ook
wanneer
werkbladen
2 Zorg
dat de
wang iets los
van de vloer op of tegen
staat.
metselwerk worden geplaatst dient het blad
Werkbladen
met overstek,
radiabeschermd
te worden
met aluminiumfolie
toren en uitsparingen
om het doordringen van vocht, koude of hitte
1 Werkbladen met een overstek van meer
voorkomen.
dante
250
mm dienen aan de onderzijde
versterkt te worden met een stalen
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voor 5 mm ventilatieruimte (door
profiel.
bijvoorbeeld
latjes van 5 mm
te plaatsen) bij
montage op
metselwerk of
stenen onderbouw/muur.
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Werkbladen die boven warmteproducerende apparatuur worden geplaatst (radiatoren, onderbouw ovens etc.), dienen
aan de onderzijde voorzien te zijn van
aluminiumfolie

Tips

Adviezen

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.

Om uw blad lang mooi te houden, doet u er
goed aan het onderstaande in acht te nemen:

2. Als het blad nog even moet worden opgeslagen, plaatst u het dan in een vertrek
dat gelijk is aan de huiskamer. In een open,
vochtige of onverwarmde omgeving kan
het blad namelijk kromtrekken. Is het blad
eenmaal kromgetrokken, leg het dan een
tijdlang met de holle kant op een koude
ondergrond (dus met de bolle kant naar
boven). Door het temperatuurverschil zal het
na enige uren vanzelf weer rechttrekken.

2. Het blad is niet hittebestendig. Vermijdt
u dus contact met hete voorwerpen, en
gebruik altijd onderzetters. Om uw blad te
beschermen tegen de warmteontwikkeling
van bepaalde huishoudelijke apparaten is
er speciaal isolatiemateriaal verkrijgbaar.

3. Bescherm het blad, met een deken of karton
tegen deuken en krassen zolang er nog bij
gewerkt wordt. Wees voorzichtig met het
zetten en inwassen van tegels. Tegelspecie
en lijm trekken in, en die vlekken krijgt u niet
meer weg. Het beste is om het blad af te
dekken met waterwerende folie.
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1. Het massief houten blad is niet krasbestendig. Werkt u daarom standaard met
snijplanken.

3. Hout reageert op vocht. Heeft u apparaten
die vocht uitstoten, brengt u dan tussen het
blad en het apparaat speciale vochtwerende
folie aan.

Montage van de spoelbak

Onderhoud van het blad
Aanwijzingen
Een natuurproduct als hout vraagt meer
onderhoud dan bijvoorbeeld kunststof. Maar
het is die aandacht meer dan waard: een goed
verzorgd massief houten blad heeft een warme
uitstraling en kan uw keuken jarenlang sieren.
Behandel het daartoe regelmatig met het meegeleverde onderhoudsmiddel, en wel als volgt:
1. Voorbereiding
Verwijder de oude olielaag door het blad licht
op te schuren met schuurpapier (korrel 180).
Doet u dat altijd in de richting van de nerf!
Maak daarna het blad schoon, droog en stofvrij.
2. Oliën
De speciale onderhoudsolie die u bij uw blad
heeft ontvangen, voorkomt dat het hout uitdroogt en gaat scheuren. Daarom is het belangrijk het blad er regelmatig mee te behandelen.
De eerste weken zult u dat iets vaker moeten
doen; als het blad zijn volle en verzadigde
uitstraling heeft, kan er meer tijd tussen zitten.
Houdt u onderstaand schema aan:
-	direct na montage (vóór ingebruikname):
2 x (met een tussentijd van ca. 2-3 uur)
- daags hierna: 1 x
- eerste 6 weken: 1 x per week
- na 6 weken: ca. 4 x per jaar

Bij white wash-kleuren wordt een speciale
white wash-olie meegeleverd. Gebruikt u deze
tot de gewenste kleur is bereikt. Stap erna over
op de gewone onderhoudsolie (te bestellen op
www.dekkerzevenhuizen.nl > webshop). In de
bijsluiter bij de onderhoudsset wordt stap voor
stap beschreven hoe u het blad moet oliën. In
verband met de droogtijd en uithardingsperiode
is het aan te bevelen dat ‘s avonds te doen. De
werking van de meegeleverde olie is optimaal
bij een temperatuur van 22-30 °C en een luchtvochtigheid van 40-60%.

Aanwijzingen
De spoelbak is geproduceerd van hoogwaardig rvs (chroom-nikkelverhouding 18/10),
waardoor roestvastheid gegarandeerd is. Als
de unit op de juiste manier wordt gemonteerd,
kunt u er dan ook lang gemak van ondervinden:
Zorg ervoor dat de klemmen van de spoelbak
niet op de regels van de keuken- of kastwanden rusten. Zaagt u dus inkepingen.

Belangrijk: drenk na gebruik de katoenen
1. Als u de plaats van de spoelbak heeft
doek eerst in water en gooi het dan weg,
bepaald, kunt u de zaagsnede aftekenen
anders bestaat het gevaar van zelfontbranding.
m.b.v. de meegeleverde sjabloon.
3. Reinigen
Neem het blad dagelijks af met een vochtige
doek of een gewoon sopje, zodat de meeste
vlekken geen kans krijgen om in te trekken.
IJzer(deeltjes), logen en zuren (zoals zeep- en
wasmiddelen) zult u echter direct van het blad
moeten verwijderen met veel water. Vocht mag
echter niet te lang op het blad blijven liggen;
droogt u de plekken daarom goed na.
Gebruikt u geen geconcentreerde of schurende middelen en behandel het blad nooit met
staalwol. Pas op met metalen zoals blik.
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2. Maak vervolgens de spoelbak vetvrij met
thinner.
3. Voor de eindmontage van de spoelbak
gebruikt u zuurvrije siliconenkit. Let erop
dat die van goede kwaliteit is en dat u er
voldoende van aanbrengt. U voorkomt
daarmee latere lekkages die het blad
onherstelbaar zullen beschadigen.
4. Plaats de sifon aan de hand van de instructies van de leverancier. Denkt u eraan
enkele dagen na ingebruikname van de

Onderhoud van de spoelbak
spoelbak de koppelingen van de sifon nogmaals handvast aan te draaien; u voorkomt
daarmee lekkage. Vooral na het doorstromen van heet water komt er namelijk
ruimte op de koppelingen.
Tip
1. C
 ontroleert u vooraf de spoelbak op model,
hartmaat en eventuele beschadigingen.
Mocht u een afwijking ontdekken, plaatst
u de betreffende spoelbak dan niet, omdat
anders de garantie vervalt. Neem in zo’n
geval contact op met de leverancier.

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 volgende doen:
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.
Tips
1. Hoe vreemd het ook klinkt: het gebruik van rvsreinigers is af te raden. Dezelfde coating die ter
bescherming wordt aangebracht, kan namelijk
ook vlekken op het oppervlak veroorzaken.
2. Z
 uren 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 onverhoopt
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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 moet u de plek naspoelen
met water, en de bak 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. C
 hloor of zoutzuur kunnen beter niet in de
gootsteenkast worden bewaard; hun dampen
kunnen op het rvs inwerken.
4. E
 en 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 hierboven 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.

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.

7. In geval van een ongegronde claim worden
voorrijkosten in rekening gebracht.

6. Roestplekken, veroorzaakt door invloeden
van buitenaf, vallen niet onder de garantie
op spoelbakken.

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.

STIJLVOL IN UW INTERIEUR
Kijk voor meer informatie over andere producten op:
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