
M O N T A G E  E N  O N D E R H O U D  V A N  D E

Als er een reden is om op het geleverde 
produkt aanmerkingen te maken, dan moet dat 
gebeuren via uw leverancier binnen 8 dagen na 
ontvangst en voordat de montage begonnen.

Gemonteerde werkbladen worden als 
goedgekeurd beschouwd. Zichbare fouten en 
mankementen zijn dan niet meer gedekt door 
de produktgarantie.

BIJ ONTVANGST DE WERKBLADEN CONTROLEREN

T R A N S P O R T  E N  O P S L A G

De werkbladen moeten altijd 
rechtop staand worden vervoerd. De 
bladen mogen nooit liggend vervoerd 
worden.

De werkbladen moeten binnen 8 
dagen na ontvangst gemonteerd 
worden.Tot voor de montage mo-
eten de bladen in de verpakking 
blijven. Elk blad moet horizontaal 
op lijsten worden bewaard. Ook de 
eerste plaat moet op lijsten liggen, 
omdat de vloer vaak vochtig is. De 
ruimte moet verwarmt zijn tot 20 
graden en een luchtvochtigheid heb-
ben van ca. 50%, zodat de bladen na 
het uitpakken recht zijn en gemak-
kelijk te monteren zijn. 

Het is belangrijk dat de werkbladen correct worden 
vervoerd, gemonteerd en onderhouden, zodat het 
produkt aan de verwachtingen voldoet en men er 
vele jaren plezier van heeft.

Aanbevelingen voor het monteren en onderhoud 
van de bladen:

DFI-GEISLER gebruikt compact laminaat van be-
kende producenten.

Het laminaat is bestand tegen algemene chemische 
produkten en schoonmaakmiddelen in de huis-
houding, maar niet tegen sterke zuren en basen. 
Laminaat is warmtevast en laat warmte tot 180°C 
toe. Gebruik toch altijd een onderzetter, aangezien 
ijzeren pannen gauw warmer zijn dan de max. tem-
peratuur en daardoor kan de bovenzijde worden 
beschadigd.

Waterkokers, koffiemachines of dergelijke mogen 
niet op de voegen staan, aangezien vocht/condens 
water indringing kan veroorzaken. Dit wordt niet 
door de garantie gedekt.

Schuurmiddel, staalwol en andere slijpende schoon-
maakmiddelen mogen niet gebruikt worden, omdat 
deze krassen en matheid kunnen veroorzaken in het 
laminaat.

Rode wijn, inkt, rode bietensap of andere sterke 
vruchtkleuren moeten zo snel mogelijk verwijderd 
worden, zodat er geen verkleuring ontstaat. Het 
laminaat is zeer slijtsterk, gebruik echter nooit 
een mes direct op het laminaat, maar gebruik een 
snijplank. Vermijd ook aardewerk en gietijzeren pan-
nen, omdat deze kunnen krassen op het werkblad.

A L G E M E N E  I N F O R M A T I E

!
COMPACT LAMINAAT-

WERKBLADEN

Eventueel aange-
brachte uitsparingen 
of boorgaten mogen 
nooit als »handvat« 
gebruikt worden.

NL/BE

KOMPA�-NL-0416KOMPA-NLBE-0118

Het is belangrijk dat de werkbladen correct worden 
vervoerd, gemonteerd en onderhouden, zodat het 
produkt aan de verwachtingen voldoet en men er 
vele jaren plezier van heeft.

Aanbevelingen voor het monteren en onderhoud 
van de bladen:

DFI-GEISLER gebruikt compact laminaat van 
bekende producenten.

Het laminaat is bestand tegen algemene chemische 
produkten en schoonmaakmiddelen in de huishou-
ding, maar niet tegen sterke zuren en basen.
Laminaat is warmtevast en laat warmte tot 110°C 
toe. Gebruik toch altijd een onderzetter, aangezien 
ijzeren pannen gauw warmer zijn dan de max. tem-
peratuur en daardoor kan de bovenzijde worden 
beschadigd.

Waterkokers, koffiemachines of dergelijke mogen 
niet op de voegen staan, aangezien vocht/condens 
water indringing kan veroorzaken. Dit wordt niet 
door de garantie gedekt. 

Schuurmiddel, staalwol en andere slijpende schoon-
maakmiddelen mogen niet gebruikt worden, omdat 
deze krassen en matheid kunnen veroorzaken in 
het laminaat.

Rode wijn, inkt, rode bietensap of andere sterke
vruchtkleuren moeten zo snel mogelijk verwijderd 
worden, zodat er geen verkleuring ontstaat. Het 
laminaat is zeer slijtsterk, gebruik echter nooit een 
mes direct op het laminaat, maar gebruik een sni-
jplank. Vermijd ook aardewerk en gietijzeren pan-
nen, omdat deze kunnen krassen op het werkblad.



M O N T A G E  V A N  C O M P A C T  L A M I N A A T  W E R K B L A D E N

2

Controleer voordat U met de montage begint, of 
alle kastelementen waterpas en in de juiste hoeken 
t.o.v. elkaar geplaatst zijn. Niveauverschillen kunnen 
de correcte afwerking van naden tussen de bladen 
bemoeilijken. Verhelp niveauverschillen met pas-
strookjes van dun fineer of dergelijk materiaal.

Leg het werkblad los op de kastelementen om te 
controleren of alle maten en hoeken kloppen. Neem 
vervolgens het blad weer van de kastjes af. Neem 
onmiddelijk contact op met uw keukenleverancier 
als het blad niet past. NB: Alle hoeken zijn volledig 
haaks (90˚) uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders 
besteld is. 

Als de kastelementen een bovenplaat hebben, moet 
hier een opening in worden gezaagd zodat eventuele 
aansluitingen in de werkbladen met spanbeslag kun-
nen worden aangespannen via de binnenzijde van de 
kasten. Voor het bevestigen van het werkblad boort 
u om de 300 mm gaten van 3 mm door de boven-
plaat van de kast, aan de voorkant, in het midden en 
aan de achterkant. In de lengte om de 600 mm aan 
voor- en achterzijde. De bladen moeten om de 600 
mm worden ondersteund.

Monteer de los bijgeleverde plastic vullijst in de 
groeven bij de verbinding. De bladen niet geheel 
aansluiten, om het verbinding beslag te kunnen 
monteren.

Als afdichting moet de bijgeleverde speciale rub-
berkit worden gebruikt (géén siliconekit of hout-
lijm!). Breng de kit aan op de plek van de verbinding 
(voeg), zodat de ruwe spaan- of houtplaat geheel 
wordt bedekt. Het correct afdichten van de voegen 
is vooral aan de bovenzijde van het blad van het 
grootste belang – evt. schade t.g.v. indringend vocht 
in de voegen valt niet onder de garantie! Daarna de 
bladen geheel naar elkaar duwen.

Verwijder na ca. 5 minuten het overtollige kit met 
een stuk karton. Doe dit altijd van achteren naar 
voren, d.w.z.: trek het karton altijd naar uzelf toe, 
zodat de kit naar beneden wordt gedrukt i.p.v. 
omhoog. Verwijder tenslotte eventuele kitresten 
met zeepwater. 

Bij de bladmontage op elementen zonder boven-
kant, moet men de samenvoegingen over de gehele 
lengte ondersteunen met een vlakke plaat (bijv. spa-
anplaat/kruisfineer of dergelijke). NB. Elke samen-
voeging moet ondersteund worden en paarsgewijs 
vast-gemaakt worden met schroeven.

Bevestig het werkblad aan de kastelementen met 
behulp van de voorgeboorde schroefgaten. Wij 
adviseren om elke 60 cm een schroef te gebruiken, 
zowel aan de voor- als achterzijde. De uiteinden van 
het blad moeten altijd vastgeschroefd worden. U 
kunt eventueel het blad met lijmklemmen vastzetten 
tijdens het schroeven. Gebruik dan wel bescherm-
plaatjes, om beschadiging van het laminaat te voor-
komen. 

In het bijgeleverde onderhoudspakket voor compact-
laminaat werkbladen vindt u de benodigde schroeven 
en hoekprofielen alsmede een 3 mm. boor met 
verstelbare stop. Boor 8 mm. diep in het werkblad. 
Bij kasten zonder bovenplaat moeten de bijgeleverde 
hoekprofielen en afstandsblokjes worden gebruikt.

VÓÓR DE MONTAGE

MONTAGE

HET BEVESTIGEN

Hoekprofiel

Kasttop 16 mm.

8 mm.Werkblad 12 mm 

Afstandsblokje  
15 mm.

Boorstop 
(verstelbaar)
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600

600
600

Ø 10 mm

De verbindingen moeten gelijmd worden. De kant-
lijsten die zichtbaar zijn, zijn voorzien van een voor-
kant en zijn aangepast bij elke werkblad.

Kantlijsten die niet zichtbaar zijn, hebben geen 
voorkant en moeten door de monteur aangepast 
worden in de lengte. Max. afstand tussen deze 
lijsten is 600 mm.

BEVESTIGING MET KANTLIJSTEN

UITSPARING

Als men klaar is met de montage van de kantlijsten, 
moet gecontroleerd worden dat de twee verschil-
lende lijsten samen een solide raam vormen.

Het zagen aan de voorzijde met naar boven wij-
zende tanden, kan rafels veroorzaken.

In het algemeen is het bij alle uitsparingen belangrijk 
dat alle hoeken voorgeboord worden met een 10 
mm boor, zodat scherpe hoeken vermeden worden 
aangezien deze scheuren kunnen veroorzaken.

Bij montage van de kookplaat, moet men rondom 
de kookplaat voegen, langs alle kanten. U moet er 
voor zorgen dat er voldoende voegmassa is, zodat 
de voeg mooi glad is langs alle kanten. De voegmas-
sa kan besteld worden samen met de kookplaat. Bij 
gebruik van een in het werkblad verzonken, gelijmde 
kookplaat moet die kookplaat met klossen worden 
opgeheven tot net onder het werkbladniveau.

Kling met 
naar beneden 
wijzende 
tanden

* Geen lijsten 

Kling met 
naar boven 
wijzende 
tanden
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A T T E N T I O N
Scan code to watch

mounting video
Or visit:

www.montering.bordbehandling.dk

Available in multible languages
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COMPACT LAMINAAT:

BASISREINIGING;
Voordat het nieuwe blad na montage in gebruik 
wordt genomen, moet het grondig worden schoon-
gemaakt met bv. Surface Cleaner. Breng een dun 
laagje aan met een doek. Laat het middel opschui-
men en 5 minuten inwerken. Neem het blad daarna 
af met een doek met schoon water. Het is belangrijk 
dat al het schoonmaakmiddel weer wordt verwij-
derd. 

Wrijf het blad na met een doek en sluit af met een 
uitgewrongen melaminespons.

NB!! Gebruik geen melaminesponzen op bladen 
met een hoogglans finish: de glans zou daardoor 
verdwijnen.

DAGELIJKS SCHOONMAKEN;
Neem het blad regelmatig af met een uitgewrongen 
doek en schoon, warm water. Als het blad erg vuil 
is, kan het worden afgenomen met een allesreiniger 
(geen afwasmiddel gebruiken). Als dit niet voldoen-
de blijkt te zijn, herhaal dan punt 1.

O N D E R H O U D  V A N  D E  W A S B A K

Ons assortiment van wasbakken bestaat uit 200 
verschillende staal-, emaille- en keramische wasbak-
ken, van bekende leveranciers. 

Neem contact op met de verkoper/leverancier voor 
speciale producten van de wasbakleverancier.

STALEN WASBAK:
Afdrogen met een vochtige doek. Aangezien de 
wasbak wat ruw en onbehandeld is, krijgt de wasbak 
een verkleuring als deze niet met een schuurmiddel 
of een speciaal produkt (deze zijn te verkrijgen in de 
winkel) wordt schoongemaakt. Gebruik geen staal-
wol, dit kan kleine deeltjes achterlaten en roest-
plekken veroorzaken.

EMAILLE WASBAK:
Het schoonmaken gebeurt voornamelijk met 
water en een vochtige doek. Mocht er verkleuring 
ontstaan,dan verwijdert men dit met gelijke delen 
water en chloor. Gebruik geen schuurmiddel, want 
dat geeft krassen op het emaille.

KERAMISCHE WASBAK:
Het schoonmaken gebeurt voornamelijk met in de 
winkel gekochte vloeibare schoonmaakmiddelen. 
Gebruik geen schuurmiddel of andere slijpende 
schoonmaakmiddelen.

QUARTZ WASBAK:
De dagelijkse schoonmaak is eenvoudig. Gebruik 
een gewone schuurspons met een beetje wasmiddel 
om de wasbak schoon te maken. Bij sterke kalka-
anslag kan men warm water met 7% azijn enkele 
minuten in de bak laten staan. Daarna schoonspo-
elen met water.

Algemeen:
Het is aan te bevelen om na gebruik altijd de wasbak 
met een droge doek af te drogen, om daarmee te 
voorkomen dat er vlekken ontstaan. 

Deze werkbladen zijn gemaakt naar uw wensen 
en volgens de door u opgeven maten. Tijdens de 
vervaardiging staan de werkbladen onder voort-
durende kwaliteitscontrole, waarmee verzekerd 
wordt dat aan onze kwaliteitseisen wordt voldaan.

Eventuele beschadigingen of krassen die na de mon-
tage worden gevonden, zijn montagebeschadigingen 
en vallen niet onder onze produktgarantie.
M.b.t. reclamaties wordt verwezen naar de Wet 
garantiekoop., en heeft betrekking op alles wat 
relateert aan de producten van de werkbladen.
De garantie voor gelijmde wasbakken is 5 jaar.

Kijk voor meer informatie op www.dfi-geisler.com
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Neem het blad regelmatig af met een uitgewrongen 
doek en schoon, warm water. Als het blad erg vuil 
is, kan het worden afgenomen met een allesreiniger 
(geen afwasmiddel gebruiken). Als dit niet voldoen-
de blijkt te zijn, volgt u de handleiding voor grondige 
reiniging.


