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

LAMINAAT WERKBLADEN

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

Het werkblad moet 
altijd op z’n zij worden 
opgetild en verplaatst. 
Het blad mag nooit 
plat worden gedragen.

Als het werkblad vóór 
de montage liggend op-
geslagen wordt, moet 
het van voldoende 
solide ondersteuning 
voorzien zijn, zodat 
het blad niet kan door-
hangen en er luchtcir-
culatie onder het blad 
mogelijk is.

Een eventueel uit-
gezaagd gat of boorgat 
mag nooit als «hand-
vat» worden gebruikt.

Om uw werkblad aan uw verwachtingen te kun-
nen laten voldoen, is het van groot belang het 
correct te transporteren, te monteren en te 
onderhouden. Als hieraan wordt voldaan, kunt 
u jarenlang plezier beleven aan uw werkblad.

Deze handleiding stelt u in staat uw werkblad 
correct te monteren en te onderhouden.

DFI-GEISLER gebruikt uitsluitend laminaat 
van de beste Europese fabrikanten. Laminaat 
bestaat uit geperste papiervezels met een deco-
ratieve toplaag, en daarover een beschermlaag. 
Het materiaal is bestand tegen de gebruikelijke 
huishoudchemicaliën en schoonmaakmiddelen, 
maar niet tegen sterke zuren en basen. Lami-

naat is bestand tegen temperaturen tot 110°C, 
maar het is aan te bevelen altijd onderzetters te 
gebruiken: de bodem van een hete pan kan ge-
makkelijk de maximaal toegestane temperatuur 
overstijgen en blijvende schade veroorzaken.

Plaats elektrische ketels, koffieapparaten e.d. 
niet direct op of bij bladnaden. Door condens 
of lekkage kan vocht in het laminaat werkblad 
dringen waardoor dit opzwelt. Dergelijke scha-
des vallen niet onder de garantie.

Vermijd het gebruik van schuurpoeder, staal-
wol en andere schuurmiddelen: deze kunnen 
krassen in het laminaat veroorzaken en de 
beschermlaag verwijderen.

Vlekken van rode wijn, inkt, sap van bieten of 
andere sterk kleurende sappen moeten zo snel 
mogelijk verwijderd worden, om permanente 
verkleuring van het laminaat te voorkomen. 
Laminaat is een zeer slijtvast materiaal, maar 
het gebruik van messen direct op het blad moet 
vermeden worden. Gebruik altijd een snijplank 
en vermijd materialen die het blad kunnen kras-
sen, zoals gietijzer of aardewerk.

Let op: gladde laminaten zijn gevoeliger voor 
krassen.

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

!

NL/BE

Als u vindt dat er een reden is om over het gele-
verde product te reclameren, dient u dit binnen 
uiterlijk 8 dagen na ontvangst en voordat u het 
blad monteert bij de dealer te doen.

Gemonteerde werkbladen worden beschouwd 
als goedgekeurd. Zichtbare fouten en gebreken 
worden daarna dan ook niet door de product-
garantie gedekt.

CONTROLEER HET WERKBLAD BIJ ONTVANGST

LAMIN-NL-0416

Vlekken van rode wijn, inkt, sap van bieten of 
andere sterk kleurende sappen moeten zo snel 
mogelijk verwijderd worden, om permanente 
verkleuring van het laminaat te voorkomen. 
Water dat over de voorkant van het blad loopt, 
moet meteen worden afgedroogd, om te voor-
komen dat schade aan de achterkant van het 
blad ontstaat.
Laminaat is een zeer slijtvast materiaal, maar 
het gebruik van messen direct op het blad moet 
vermeden worden. Gebruik altijd een snijplank 
en vermijd materialen die het blad kunnen 
krassen, zoals gietijzer of aardewerk.

Let op: gladde laminaten zijn gevoeliger voor 
krassen.
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Controleer alvorens met de montage te be-
ginnen dat alle kastelementen waterpas, en in 
de juiste hoek(en) t.o.v. elkaar geplaatst zijn. 
Niveauverschillen kunnen de correcte uitvoe-
ring van naden tussen de bladen bemoeilijken. 
Verhelp niveauverschillen met passtrookjes van 
dun fineer of een soortgelijk materiaal.

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

Als de kastelementen met topplaat zijn uit-
gevoerd moeten hier uitsparingen in gezaagd 
worden om het naspannen (klembeugels) van 
evt. verbindingen tussen de bladen van binnen in 
de kast uit te kunnen voeren. Indien er door de 
keukenfabrikant geen schroefgaten zijn voorge-
boord moeten deze met maximaal 60 cm on-
derlinge afstand worden aangebracht. De bladen 
moeten om de 600 mm worden ondersteund.

Leg het werkblad op de kastelementen. Als er 
een achterprofiel op het werkblad is gemon-
teerd moet er een verzegeling (voegmassa/
siliconenkit) tussen achterkant en muur worden 
aangebracht. Bij vochtig muurwerk moet de 
gehele oppervlakte van het achterprofiel wor-
den verzegeld.

Bij naden tussen bladen worden de bijgelever-
de verbindingsplaatjes (visjes) in de daarvoor 
bestemde groef geplaatst. Met de bladen niet 
helemaal tegen elkaar liggend, wordt het span-
beslag gemonteerd.

Als afdichting moet de bijgeleverde speciale kit 
voor smalle voegen worden gebruikt (géén silico-
nenkit of houtlijm). Breng de kit aan in de naad, 
zodat de ruwe spaanplaat geheel wordt afgedicht. 
Correcte afdichting is met name van belang in 
de bovenste helft van de ruwe spaanplaat (het 
dichtst bij het gelamineerde oppervlak van het 
blad). Indringend vocht in de naden wordt niet 
door de garantie gedekt.

Bij montage van het werkblad op kastelementen 
zonder topplaat moet de naad tussen de bla-
den over haar hele lengte met een vlakke plaat 
(bv. spaanplaat, multiplex o.i.d.) ondersteund 
worden. Span het spanbeslag aan de binnenzijde 
van een kastelement. Monteer de metalen strip 
aan de onderzijde van het werkblad onder de 
aansluiting aan de voorzijde, zodat de naad ter 
plaatse niet verspringt. Let op: alle naden moe-
ten ondersteund en paars-gewijs met schroeven 
gemonteerd worden.

Het verbindingsbeslag (2st. per verbinding) 
wordt beurtelings aangespannen. Let er bij het 
spannen van de bladen op dat deze op elkaar 
aansluiten. Bij een correct uitgevoerde verbin-
ding komt overtollige kit bij het spannen boven 
de werk-bladen uit.

Verwijder na ongeveer 5 minuten de overtollige 
kit met een stukje karton. Altijd van achteren 
naar voren. Trek het karton altijd naar uzelf toe, 
zodat de kit naar beneden wordt gedrukt i.p.v. 
omhoog. Verwijder tenslotte eventuele kitres-
ten met zeepwater.

VOOR DE MONTAGE

HET MONTAGEPROCES
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Bevestig het werkblad aan de kastelementen met 
behulp van de voorgeboorde schroefgaten. Wij 
bevelen aan per 60 cm een schroef te gebruiken, 
zowel aan de voor- als achterzijde. De uiteinden 
van het werk-blad moeten altijd worden vastge-
schroefd. U kunt eventueel het blad met lijmklem-
men vastzetten tijdens het schroeven. Gebruik dan 
wel beschermplaatjes, om beschadiging van het 
laminaat te voorkomen.

Achterprofielen: 
ls het werkblad met losse achterprofielen 

wordt geleverd moeten de naden – zowel 
tussen het werkblad en het achterprofiel als 
tussen het profiel en de wand  met kit worden 
afgedicht. Zorg er tevens voor dat alle leiding-
doorvoeringen in het laminaat met kit worden 
afgedicht. Voer de kit helemaal tot aan de 
voorzijde van de blad door.

Afwasmachines: 
Zorg voor goede ventilatie rondom en boven 
de de vaatwasmachine. Bescherm boven de 
vaatwasmachine de onderzijde van het werkblad 
tegen waterdamp, met zelfklevende aluminium 
tape. Vergeet niet deze dampremmende laag
geheel tot aan de voorzijde van het werkblad en 
10 cm over aangrenzende kastelementen door 
te voeren. Breng ook bij een spoelbak in een 
aangrenzend kastelement zelfklevende alumi-
nium tape aan langs de gehele voorzijde en 10 
cm over het kastelement ernaast. Als de vaat-
wasser met een metalen profiel wordt geleverd, 
moet dit eveneens geheel tot aan de voorzijde 
worden gemonteerd.

Fornuizen:
De bovenzijde van vrijstaande fornuizen moet 
altijd minstens 5 mm hoger liggen dan het 
werkblad.

Markeer de plaats van de spoelbak door de bak 
omgekeerd op het werkblad te leggen en de 
omtrek te tekenen. Meet vervolgens de breedte 
van de rand en teken de (kleinere) omtrek van de 
uiteindelijke uitsparing binnen de eerder geteken-
de omtrek. Zaag de uitsparing met een decou-
peerzaag uit. Uitsparingen voor een spoelbak of 
kookplaat moeten langs de hele omtrek van onder 
tot boven worden verzegeld met bv. siliconenkit, 
voegpasta of alukraft folie, om binnendringen van 
vocht t in het werkblad te voorkomen.

Smeer afdichtkit op de rand van de spoelbak 
alvorens deze te plaatsen en vast te spannen. 
Boor de gaten die nodig zijn voor het monteren 
van de mengkraan. Ook deze moeten worden 
afgedicht met een afdichtkit – evenals alle ande-
re doorvoeringen en uitsparingen in gelamineer-
de werkbladen.

BEVESTIGING

WITGOED

MONTAGE VAN INBOUWSPOELBAK/-KOOKPLAAT

Oven: 
Als de oven direct onder het werkblad wordt 
gemonteerd moet ook hier een dampremmen-
de laag worden aangebracht. Deze dampweren-
de laag moet geheel tot aan de voorzijde van 
het werkblad worden doorgevoerd.

Bij een in het werkblad verzonken, 
gelijmde kookplaat:
Bij gebruik van een in het werkblad verzonken, 
gelijmde kookplaat moet die kookplaat met 
klossen worden opgeheven tot net onder het 
werkbladniveau.
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LAMINAAT OPPERVLAK:
 
BASISREINIGING;
Voordat het nieuwe blad na montage in gebruik 
wordt genomen, moet het grondig worden 
schoongemaakt met bv. Surface Cleaner. Breng 
een dun laagje aan met een droge doek. Laat 
het middel opschuimen en 5 minuten inwer-
ken. Neem het blad daarna af met een doek 
met schoon water. Het is belangrijk dat al het 
schoonmaakmiddel weer wordt verwijderd. 
Wrijf het blad na met een droge 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 uitgewron-
gen doek en schoon, warm water. Als het blad 
erg vuil is, kan het worden afgenomen met een 
allesreiniger (geen afwasmiddel gebruiken). Als 
dit niet voldoende blijkt te zijn, herhaal dan punt 
1. Door Fenix / touch laminaat wordt aanbevo-
len dat u door de dagelijkse schoonmaak veegt 
tafelbladen met een droge melamine spons.

GELAKTE HOUTEN LIJSTEN:
e houten kantprofielen op werkbladen zijn 

in de fabriek 2-3 keer gelakt, afhankelijk van 
houtsoort enbehandeling. Alle behandelingen 
worden afgesloten met een toplak. Om uw 
werkblad blijvend in goede staat te houden 

moeten de houten lijsten naar behoefte, maar 
minstens eens per jaar, worden nabehandeld 
met lak. Het beste effect bereikt u door de 
lijsten eerst met bv. spiritus te ontvetten. 
Schuur de lijsten niet. Lak de vet-vrije en droge 
kantlijsten met een zuurhardende interieurlak. 
Gebruik een kwastje om een dun laagje lak aan 
te brengen. Zorg dat er daarbij geen luchtbelle-
tjes ontstaan.

MET OLIE BEHANDELDE HOUTEN 
LIJSTEN:
Geef geoliede houten lijsten naar behoefte een 
nabehandeling met olie. outen kantprofielen 
die met gepigmenteerde olie zijn afgewerkt, 
kunnen licht worden geschuurd met die olie.

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

Ons spoelbakkenassortiment bestaat uit meer 
dan 200 modellen van bekende fabrikanten, in 
staal, email, kwarts,- en porselein.

Neem evt. contact op met de winkel/dealer 
voor speciale producten die de fabrikant van de 
spoelbak kan leveren voor het schoonmaken en 
onderhouden van de spoelbak.

STALEN SPOELBAKKEN:
Maak stalen spoelbakken schoon met een voch-
tige doek. Onbehandelde stalen spoelbakken 
kunnen verkleuren als ze niet regelmatig wor-
den schoongemaakt met een schuurmiddel of 
een speciaal, in de winkel verkrijgbaar middel. 
Gebruik geen staalwol. Hierbij kunnen er kleine 
deeltjes achterblijven waaruit roestplekken 
kunnen ontstaan.

Zorg er tevens voor dat er geen gietijzeren keu-
kengerei in de spoelbak komt te staan – dit kan 

roestvlekken achterlaten. Als er op de hierbo-
ven beschreven manier krasjes of roestvlekken 
ontstaan, kunt u roestvrij stalen spoelbakken 
zonder problemen in de lengterichting schuren 
(het materiaal kan immers niet roesten) met 
schuurpapier korrel 220. In gootstenen met 
twee spoelbakken is de kleinste bak meestal 
iets matter van kleur.

EMAIL SPOELBAK:
Bij voorkeur schoonmaken met water en een 
vochtige doek. Eventuele verkleuringen ver-
wijderen met een :  chloor wateroplossing. 
Vermijd het gebruik van schuurmiddelen – hier-
door ontstaan er krassen in het email.

PORSELEIN SPOELBAKKEN:
Bij voorkeur reinigen met in de handel ver-
krijg-bare, vloeibare schoonmaakmiddelen. Ver-
mijd het gebruik van schuurpoeder en andere 
schuurmiddelen.

QUARTZ SPOELBAKKEN:
et dagelijks onderhoud is eenvoudig: maak 

schoon met een gewone schuurspons met een 
beetje afwasmiddel. Laat bij sterke kalkvorming 
de bak een paar minuten weken in een 7% war-
me azijnoplossing. Spoel na met water. Er  
kan eventueel Blanco-Active gebruikt worden. 
Bij de leverancier van de spoelbak zijn ook spe-
ciale producten verkrijgbaar voor het schoon-
maken van kwarts spoelbakken.

lgemeen: het is aan te bevelen de spoelbak na 
gebruik met bv. een zachte doek of handdoek 
schoon te vegen om het ontstaan van kalkaan-
slag e.d. te voorkomen.

Dit werkblad is gemaakt naar uw wens en 
de door u opgegeven afmetingen. Tijdens de 
ver-vaardiging heeft het werkblad een kwali-
teitscontrole ondergaan die verzekert dat onze 
kwaliteitsdoelstellingen worden nageleefd.

Eventuele beschadigingen of krassen die na de 
montage zijn ontdekt, worden als montage-
schaden beschouwd en niet door onze pro-
ductgarantie gedekt. Reclamatierecht in over-
eenstemming met de Koopwet. Dit geldt voor 
alles dat betrekking heeft op de productie van 
het werkblad. Voor onderbouwspoelbakken 
geldt een garantie van 5 jaar.

adere informatie op www.dfi geisler.com

G A R A N T I E




