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Aanwijzingen
Een granieten keukenblad is puur natuur. Het 
robuuste materiaal is niet alleen bijzonder 
expressief maar ook vrijwel onverwoestbaar. 
Dit blad is dan ook vooral geschikt voor de 
keuken. U kunt het op de volgende manier 
plaatsen:

1. Controleer eerst of de onderkasten vol-
komen vlak en waterpas staan, en vul uit 
waar dat niet het geval is. 

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 gedra-
gen worden (bv. hoeklijnen aan de muur).

Voor de montage zijn (minimaal) twee 
personen 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 
onderkasten, 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 blad-
delen 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 contactdelen goed met  aceton 
of spiritus. Plak het bladoppervlak af met 
tape om te voorkomen dat er siliconenkit op 
komt. Smeer erna  één van de contactvlak-
ken in met siliconenkit en druk de bladen 
tegen elkaar. Verwijder dan de overtol-
lige siliconenkit en eventuele kitresten. 
Verwijder tenslotte de tape en laat de voeg 
drogen.

Gebruik bij het verlijmen en afdichten 
altijd zuurvrije siliconenkit (geschikt 
voor natuursteen). Verwijder eventuele 
kitresten direct na de montage, want de 
plekken zijn later moeilijk weg te krijgen.
Op gestructureerde oppervlaktes is kit 
lastig te verwijderen. U kunt er aceton, 
terpentine of siliconenverwijderaar voor 
gebruiken. Wrijf daarbij niet over de 
naden, want de kit heeft ongeveer 24 uur 
nodig om uit te harden. Zorg dat de blad-
delen geïmpregneerd zijn voor er gekit 
wordt (zie onderhoud).

5. Zet de achterwand alleen vast tegen een 
rechte en 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! 

Let op: de toplaag mag in geen geval 
meer worden geschuurd of gepolijst, 
omdat daardoor zichtbare verschillen in 
de glansgraad van het oppervlak zouden 
ontstaan.
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2. Al is natuursteen een hard materiaal, werk 
standaard met snijplanken en nooit recht-
streeks op het blad. U voorkomt daarmee 
krasvorming – en de kans dat uw messen 
bot worden!

3. Laat vetten of voedingsmiddelen niet 
onnodig lang op het blad liggen; ze zullen 
intrekken, vooral in hardsteen, gezoete en 
antieke varianten.

Vermijd contact met scherpe voorwerpen 
en chemicaliën. Morst u zure of agres-
sieve (chemische) stoffen, verwijdert u de 
plekken dan direct met veel water!

Ga nooit op het blad staan of zitten.

Gebruik van het blad
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, 
bijvoorbeeld met een deken, en ga niet op 
het gestelde blad staan of zitten.

Adviezen
Wrijft u de eerste 24 uur niet over de naden, 
om de gebruikte kit goed te laten drogen. 
Maakt u ook het blad vóór ingebruikname 
eerst grondig schoon met een schoon sopje 
van wat afwasmiddel. Behandel het daarna 
met een impregneermiddel, te bestellen via  
www.dekkerzevenhuizen.nl > webshop,  
artikelnummer 290084. Zie voor overige  
informatie de gebruiksaanwijzing van het 
impregneermiddel.

1. Hoewel natuursteen redelijk hittebesten-
dig is, zult u altijd onderzetters moeten 
gebruiken voor pannen die direct van de 
kookplaat komen. Die kunnen namelijk 
een temperatuur hebben tussen de 350 ºC 
en 400 ºC! De thermoshock zou zelfs het 
stenen blad kunnen aantasten. Wees ook 
voorzichtig met hete apparaten; vaak zijn 
ze heter dan u verwacht. 
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Dagelijks onderhoud
1. Neem uw blad dagelijks af met een 

keukendoekje en een schoon sopje van 
wat afwasmiddel. Spoel altijd goed na 
met lauwwarm water en maak uw blad 
droog met een schone, droge theedoek of 
keukenpapier. Hierdoor worden resterend 
vuil en eventuele zeep- en waterresten 
geabsorbeerd.

Periodiek onderhoud
 Om gemakkelijk vuil en gebruikssporen te 

verwijderen, kunt u Evora Granite Cleaner 
gebruiken, een speciale granietreiniger. Dit 
product is verkrijgbaar in de online shop. 
Spoel na en maak droog. 

Impregneren
 Impregneren zorgt ervoor dat uw blad lang 

mooi blijft. Het dicht de poriën en be-
schermt het blad hiermee. Test periodiek 
of de bescherming nog optimaal is door 
een druppel water op het blad te leggen. 
Blijft dit een druppel, dan is uw blad nog 
voldoende beschermd. Vloeit deze uit, dan 
kunt u de protector aanbrengen zoals op 
de fles aangegeven.

 
 Bij een mat (Honed, Riverwashed, 

Lapato, Satinato, Leather en Antique) op-
pervlak zijn vetvlekken en vingerafdruk-
ken sneller te zien. Neem uw blad wat 
vaker af met een schoon sopje van wat 
afwasmiddel. Spoel na en maak droog. 

2. Specifieke vlekken verwijderen
VET, KOFFIE/THEE, RODE WIJN
(glimmende of bruine vlekken)
 Laat de Evora Granite Cleaner even 

inwerken totdat het vuil begint te reage-
ren. Dan behandelen met een melami-
nespons. Maak deze licht vochtig en knijp 
deze dan uit voor voldoende wrijving. 
Spoel na en maak droog. 

KALKVLEKKEN
(doffe witte of bruine vlekken)
 Laat de schoonmaakazijn even inwerken. 

Dan behandelen met een melaminespons. 
Maak deze licht vochtig en knijp deze dan 
uit voor voldoende wrijving. Spoel na en 
maak droog.  

 Pas op: Bij marmer en Belgisch hardsteen 
NOOIT zure vloeistoffen en agressieve 
reinigingsmiddelen gebruiken. Ze bescha-

digen het oppervlak.
INKT, VERF, NICOTINE
 Verwijder de ingetrokken vlekken van inkt, 

verf, nicotine of viltstift met wasbenzine of 
terpentine. Spoel na en maak droog. 

3. Hardnekkige vlekken en metaalkrassen 
verwijderen

 Gebruik een schuurspons (met groene 
nylon kant) en een vloeibaar schuurmiddel. 
Maak de spons nat zodat het schuurmiddel 
voldoende wordt verdund en een gepolijst 
oppervlak niet kan beschadigen. Behandel 
hierbij altijd een ruimer oppervlak; intensief 
gebruik op een klein oppervlak kan name-
lijk tot een glansverschil leiden. Spoel na 
en maak droog. Indien nodig herhaal dit 
proces dan nog een keer. Deze behande-
ling is niet voor het dagelijks onderhoud 
van uw blad!

 Let op: gebruik NOOIT harde schuurmid-
delen zoals staalwol, schuurpapier of 
diamant. Ze kunnen het bladoppervlak 
permanent beschadigen!

Onderhoud van het maatwerkblad
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Dagelijks onderhoud
1. Net als graniet is hardsteen een na-

tuursteensoort. De eigenschappen van 
hardsteen zijn echter beduidend anders 
dan die van graniet. Hardsteen is een se-
dimentgesteente en ontstaat door afzetting 
van klei en zandkorrels, vegetatie, dierlijke 
organismen en neerslag van kalkhou-
dend water. Belgisch hardsteen heeft dan 
ook andere kenmerken dan graniet. Zo 
vertoont het witte splijtvlakken, vlekken en 
aders, glasaders en zwarte vlekken. Ook 
zijn er kleurverschillen en concentraties 
van schelpen te zien. Bovendien kan het 
blad door de aanwezigheid van koolstof, 
putjes hebben of nog krijgen. Deze ken-
merken dragen bij aan de geleefde uitstra-
ling en doen verder geen afbreuk aan de 
kwaliteit van het materiaal.

 Hardsteen is minder hard dan graniet 
en minder krasbestendig. Bovendien is 
hardsteen daardoor een kalkhoudend 
materiaal, met als gevolg dat het materiaal 
een lage zuurbestendigheid heeft.

 
Gebruik van hardsteen

 Een hardstenen werkblad is gevoelig voor 
krassen en vlekken, zelfs wanneer het 
materiaal is behandeld met een impreg-
neermiddel. De uitstraling van het mate-
riaal verandert en zal er ‘gebruikt’ gaan 
uitzien. Er zullen onder andere krassen 
en vlekken op en onder de oppervlakte 
zichtbaar zijn. 

 
 Hardsteen is weliswaar hittebestendig, 

maar zeer hete pannen of ovenschalen 
kunnen een zogenaamde thermoshock 
veroorzaken, waardoor onherstelbare 
schade ontstaat. Gebruik daarom altijd 
een onderzetter.

1. Dagelijks onderhoud
 Neem uw blad dagelijks af met een keu-

kendoekje en een schoon sopje van wat 
afwasmiddel. Spoel na en maak droog. 
Hierdoor worden resterend vuil en eventu-
ele zeep- en waterresten geabsorbeerd.

Periodiek onderhoud
 Om gemakkelijk vuil en gebruikssporen te 

verwijderen kunt u Evora Granite Cleaner 
gebruiken, een speciale granietreiniger. Dit 

product is verkrijgbaar in de online shop. 
Spoel na en maak droog.

Impregneren
 Impregneren zorgt ervoor dat uw blad lang 

mooi blijft. Het dicht de poriën en be-
schermd het blad hiermee. Test periodiek 
of de bescherming nog optimaal is door 
een druppel water op het blad te leggen. 
Blijft dit een druppel, dan is uw blad nog 
voldoende beschermd. Vloeit deze uit dan 
kunt u de protector aanbrengen zoals op 
de fles aangegeven.

2. Specifieke vlekken verwijderen
VET, KOFFIE/THEE, RODE WIJN
(glimmende of bruine vlekken)
 Laat Evora Granite Cleaner even inwer-

ken totdat het vuil begint te reageren. Dan 
behandelen met een melaminespons. Maak 
deze licht vochtig en knijp deze dan uit voor 
voldoende wrijving. Spoel na en maak droog.

  Let op: gebruik NOOIT harde schuur  
 middelen zoals staalwol, schuurpapier  
 of diamant. Ze kunnen het bladoppervlak  
 permanent beschadigen!

Belgisch hardsteen



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 met zuurvrije siliconenkit. 
Plakt u van tevoren de uitsparing af om te 
voorkomen dat er kitresten achterblijven. 
Eventueel overtollige kit verwijdert u met 
aceton, terpentine of siliconenverwijderaar.  

2. Plaats de sifon aan de hand van de 
instructies van de leverancier. Draai enkele 
dagen na de ingebruikname van de spoel-
bak de koppelingen van de sifon nogmaals 
handvast aan om lekkage te voorkomen. 

Stenen spoelbak
1. Het monteren doet u zelf met zuurvrije  

siliconenkit. Eventueel overtollige kit  
verwijdert u met aceton, terpentine of  
siliconenverwijderaar. Belangrijk: onder-
steun de bak na montage minimaal 24 uur. 
Gebruik hiervoor ons universeel steunen-
set (zie tip 2).

Montage van de spoelbak
Tips
1. Controleert u vooraf de spoelbak op 

model, hartmaat en eventuele beschadi-
gingen. Ontdekt u een afwijking, plaatst u 
de spoelbak dan niet, omdat anders de ga-
rantie vervalt. Neem in zo’n geval contact 
op met de leverancier.

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

3. In 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.
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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:

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 aan-
gebracht, 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 
onverhoopt 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 

Onderhoud van de spoelbak
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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 roest-
aanslag 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 de-

zelfde 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 voorwaar-
den 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, 
kleur- en structuurverschillen, aders,  
haarscheurtjes en/of concentraties van 
mineralen of pigmenten vertonen. Dat is 
inherent aan het materiaal, en doet niets af 
aan de kwaliteit ervan. Dergelijke oneffen-
heden vallen niet onder de garantie.

 3. Gezoete en antieke varianten zijn zeer  
vlekgevoelig. Bij deze bladen vallen  
vlekken niet onder de garantie.

4. Bij Belgisch hardsteen zijn reclamaties 
op krassen, vlekken, putjes, gaatjes en 
kleurverschillen niet mogelijk.

5. De garantie op het blad(deel) vervalt  
wanneer in het blad is gefreesd, geboord, 
enz. 

6. Eventuele klachten kunt u melden aan 
uw leverancier; hij zorgt ervoor dat uw 
garantieclaim(s) op de juiste plaats  
terechtkomen.

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

8. 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 an-

dere 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.

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

10. 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




