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Lapitec 
maatwerkblad

Schuurvast

100% Krasvast Zuurbestendig Vlekbestendig Hittebestendig

Onderhoudsvrij

Door-en-door 
gekleurd



  Montage van het Lapitec werkblad
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Aanwijzingen
Lapitec® wordt niet voor niets het ultieme 
keukenblad genoemd, want het is hitte-, slijt- en 
slagvast, vlekvrij en onderhoudsarm! Maar ook 
de uitstraling is exclusief, dankzij de heel eigen 
kleuren en afwerkingen. Het materiaal is onder 
extreem hoge druk geperst, waardoor dit ste-
nen blad niet alleen uitzonderlijke eigenschap-
pen heeft, maar ook door en door gekleurd is. 
U plaatst het op de volgende manier:

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 voor-
zieningen voor bladdelen die niet volledig 
door de onderkasten gedragen worden (bijv. 
hoeklijnen aan de muur).

Voor de montage zijn (minimaal) twee per-
sonen nodig. Houd het blad bij het uitpakken 
en dragen verticaal, nooit plat! Denk eraan 
dat u het blad in geen geval onder spanning 
plaatst, vanwege het breukrisico.

3. Zet een bladdeel altijd rechtop op de onder-
kasten, 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 con-
tactdelen goed met  aceton of spiritus. Plak 
het bladoppervlak af met tape om te voorko-
men 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.

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 siliconen-
verwijderaar voor nemen. Wrijf daarbij niet 
over de naden, want de kit heeft ongeveer 
24 uur nodig om uit te harden.

5. Het keukenblad hoeft vanwege het gewicht 
niet bevestigd te worden aan de keuken-
kastjes. In situaties dat dit toch wenselijk 
is, bijvoorbeeld bij een bladdeel met 
geringe afmetingen, volstaan een paar 
druppels siliconenlijm aan de onderzijde. 
Desgewenst kunt u ook met behulp van 
schroeven het blad aan de kastjes beves-
tigen.

6. Zet de achterwand alleen vast tegen een 
rechte, 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! 

7. 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. 
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Advies

1. dagelijks afnemen met de WPRO Steenrei-
niger of een schoon sopje van  groene Dreft. 
Altijd goed nadrogen met een schone en 
droge doek of keukenpapier. Het nadrogen is 
essentieel; het zorgt ervoor dat het resteren-
de vuil en eventuele  zeep- en waterresten 
worden geabsorbeerd.

2. vlekken (vet, koffie, thee, rode wijn) behan-
delen met onverdunde groene Dreft. Dit even 
laten intrekken en met een doekje of even-
tueel een zachte nylonborstel schoonmaken. 
Erna grondig naspoelen met  water. Vervol-
gens goed nadrogen. 

3. Bij hardnekkige vlekken kunt u het blad 
schoonmaken met een schuurspons en vloei-
baar schuurmiddel, bijvoorbeeld Cif of een ei-
gen merk van de supermarkt. Daarbij kunt u 
de nylon kant van de schuurspons gebruiken. 
Daarna grondig naspoelen met water en met 
een schone theedoek droog wrijven. Als niet 
alle hardnekkige vlekken, kringen of krassen 
weg zijn (ze zullen in ieder geval minder ge-
worden zijn) dan is het noodzakelijk dit na 2 

Onderhoud maatwerkbladGebruik van het blad
Adviezen
Om uw blad door de jaren heen mooi te  
houden, hoeft u slechts aan het volgende  
te denken:

1. Hoewel Lapitec extreem hittebestendig is, 
gebruikt u wel onderzetters voor pannen die 
direct van de kookplaat komen; die kunnen 
namelijk een temperatuur hebben tussen de  
350 ºC en 400 ºC. De thermoshock zou de 
pan aan kunnen tasten. 

2. Werk altijd met snijplanken; niet om het ma-
teriaal maar om de messen te beschermen. 
Want Lapitec is buitengewoon hard en zal 
niet snel krassen. Is er toch een kras ont-
staan, dan zal die door het egale oppervlak 
wel eerder opvallen.

 Ga nooit op het blad staan of zitten

Vrijstaande stollen kunt u met siliconenlijm 
verlijmen aan onderzijde blad. Indien noodza-
kelijk, 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 glans-
graad van het oppervlak zouden ontstaan.

Tips
1. Controleert u vóór de montage het gehele 

blad op kleur, maatvoering en eventuele 
beschadigingen. Mocht u een afwijking ont-
dekken, 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, 
bijvoorbeeld met een deken, en ga niet op 
het gestelde blad staan of zitten.

3. Zorg dat het blad nooit geheel strak tussen 2 
muren of tussen muur en kast komt te liggen. 
Houdt rekening met 2 mm speelruimte aam 
beide zijden. Het blad kan namelijk werken 
onder invloed van temperatuurverschillen.
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Onderhoud maatwerkblad
Aanwijzingen

Rvs spoelbak
De spoelbak is geproduceerd van hoogwaar-
dig 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:

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 instruc-
ties van de leverancier. Draai enkele dagen 
na de ingebruikname van de spoelbak de 
koppelingen van de sifon nogmaals handvast 
aan om lekkage te voorkomen.

Stenen spoelbak
Het monteren doet u zelf met zuurvrije siliconen-
kit. Eventueel overtollige kit verwijdert u met 
aceton, terpentine of een siliconenverwijde-
raar. 

Tips

1. Controleert u vooraf de spoelbak op model, 
hartmaat en eventuele beschadigingen. Ont-
dekt u een afwijking, plaatst u de spoelbak 
dan niet, omdat anders de garantie vervalt. 
Maar neem contact op met de leverancier.

2. Indien u voor een onderbouwspoelbak 
heeft gekozen, adviseren wij een universeel 
steunenset t.b.v. van onderbouwspoelbak te 
gebruiken. Deze is te bestellen via onze web-
shop: www.dekkerzevenhuizen.nl > webshop.

3. In het geval van een stenen spoelbak raden 
wij u aan om een laagje water in de bak te 
laten lopen voordat u een pan afgiet of de 
kokendwaterkraan gebruikt. Dit voorkomt 
een te groot temperatuursverschil, wat tot 
lekkage zou kunnen leiden.

Montage van de spoelbak

à 3 dagen te herhalen. Deze behandeling is 
niet voor de dagelijkse schoonmaak van uw 
werkblad. Dat kan met een afwassopje zoals 
in punt 2 genoemd of met de Wonderspons / 
Powerspons gebeuren.

4. ingetrokken plekken of vlekken van inkt, verf, 
nicotine of viltstift verwijderen met acetone. 
Direct erna grondig naspoelen met water en 
nadrogen.

5. kalkvlekken verwijderen met schoonmaak-
azijn of een huishoudelijke ontkalker. Direct 
daarna grondig naspoelen met water en 
goed nadrogen. Pas hierbij op met marmer- 
en aluminiumoppervlakken. 

6. gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen 
zoals verfafbijt, kwast-, metaal- en ovenreini-
gers, chloor, gootsteenontstoppers of andere 
chemische middelen.

 
Nooit harde schuurmiddelen zoals staal-
wol/schuurpapier/diamant gebruiken (be-
schadigen het oppervlak)!



Advies

Rvs spoelbak
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.

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 door-
gaans 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 spoel-
bak een soort roestaanslag vertoont. Die aan-
slag kan worden veroorzaakt door ijzerdeeltjes 

Onderhoud van de spoelbak
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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 schoon-
maken, 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.

Stenen spoelbak
1. Onderhoud u uw stenen spoelbak op dezelfde 

manier als het blad.



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 onoordeel-
kundig onderhoud, worden dus niet vergoed.

2. Uw blad kan bij aflevering kleine putjes of 
concentraties van mineralen of pigmenten 
vertonen. Dat is inherent aan het materiaal, 
en doet niets af aan de kwaliteit ervan. 
Hetzelfde geldt voor gaatjes en kleine  
oppervlakkrasjes die zijn ontstaan door 
toevoeging van stukjes spiegel voor de 
schittering. Dergelijke plekjes vallen niet 
onder de garantie. 

3. Gezoete en gestructureerde (antieke, Silt, 
Honed, Volcano) varianten zijn van zichzelf 

vlekgevoelig. Bij deze vallen vlekken niet 
onder de garantie.

4. De garantie op het blad(deel) vervalt wan-
neer in het blad is gefreesd, geboord, enz. 

5. Eventuele klachten kunt u melden aan uw 
 leverancier; hij zorgt ervoor dat uw garantie-

claim(s) op de juiste plaats terechtkomen.

6. Garantieclaims kunt u tot 5 jaar na de  
afleverweek indienen. De afleverdatum  
kunt u terugvinden op de productiebon.

7. Als u een garantieclaim indient, zal een ser-

vicemonteur 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.

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

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

Garantievoorwaarden
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Kijk voor meer informatie over andere producten op:
www.dekkerzevenhuizen.nl


