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Solid Surface 
maatwerkblad

 

Stootvast Innovatief 
design

Onderhouds-
vriendelijk

Scherp 
geprijsd

Naadloos
verlijmd



  Montage van het maatwerkblad
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Aanwijzingen

European Solid Surface kent verschillende 
toepassingen, maar is bovenal geschikt als 
aanrechtblad, omdat het spoelbak naadloos  
in het blad geïntegreerd kan worden. Voor de 
plaatsing in de keuken volgt u de onderstaande 
aanwijzingen:

1. Controleer eerst of de onderkasten vol-
komen 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) 

3. Plaats het blad(deel) volledig vlak, en contro-
leer of de blad(delen) goed passen.

Compenseer afwijkingen of ongelijkheden 
van de muur of onderbouw nooit door 
iets aan de koppeling te wijzigen. Dit kan 
leiden tot schade aan het blad.

4. Schuif de delen zover uit elkaar dat de 
kopse kanten goed bereikbaar zijn en ont-
vet de contactdelen goed met thinner.

5. Plak het bladoppervlak langs de kopse 
kanten af met tape om te voorkomen dat er 
vulmix op komt.

 Wanneer de lamello’s niet gebruikt kunnen 
worden, omdat een deel opgesloten zit 
tussen 2 muren, kunnen de delen koud 
gekoppeld worden.

6. Na controle op gelijkheid trekt u de bladde-
len 5 mm uit elkaar en breng de bijgele-
verde vulmix met het speciale mixpistool 
aan. Schuif dan de bladdelen weer tegen 
elkaar aan.

 Zorg tijdens het uitharden van de vulmix 
dat er lichte druk staat op de koppeling om 
deze sluitend te houden.

7. Laat de vulmix 45 minuten uitharden. Con-
troleer met een vingernagel of de Vulmix 
voldoende uitgehard is. Als er een kerf 
ontstaat, is de lijm onvoldoende uitgehard.

8. Verwijder de tape en gebruik een schuur-
machine (met stofzak of stofafzuiging) in 
de volgende volgorde:

 A - korrel 100 om krassen te verwijderen
 B - korrel 220 om glansgraad te bereiken
 C - 3M SoftPad FINE SG2 type 50883 om 

te polijsten.

 Als de glansgraad nog niet bereikt is, 
gebruik dan een ScotchBrite schuurspons 
met CIF voor een gelijkmatige glans.

9. Het keukenblad dient aan de onderzijde 
voorzien te zijn van warmte-isolerende alumi-
niumfolie op de plaatsen van onderbouwap-
paraten (vaatwassers, koelkasten en ovens). 

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 terpentine of thinner voor nemen. 
Wrijf daarbij niet over de naden, want de 
kit heeft nog ongeveer 24 uur nodig om 
uit te harden. Daarna direct schoonmaken 
met water.
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Adviezen 

Het Solid Surface blad is nagenoeg onder-
houdsvrij. Om het oorspronkelijke glans van het 
materiaal te behouden, behandelt u het blad 
regelmatig met schurend reinigingsmiddel (Cif) 
en een schuursponsje. Bij een normale vervui-
ling is het voldoende het blad af te nemen met 
een natte doek. Is het blad sterker vervuild, of 
wilt u gebruik maken van andere middelen, dan 
wordt het volgende geadviseerd:

1. (Ingetrokken) hardnekkige vlekken kunt u 
verwijderen met een schuursponsje en schu-
rend reinigingsmiddel (Cif). 

2. Kalkplekken kunt u behandelen met na-
tuurazijn of kalkverwijderaar. Gebruik nooit 
reinigingsmiddelen als chloor, ovenreinigers 
of gootsteenonstoppers.

Gebruikt u nooit agressieve middelen 
zoals zuren en chemische producten. 
Die kunnen het blad namelijk onherstel-
baar beschadigen. Bij morsen dus direct 
verwijderen.

Onderhoud van het bladGebruik van het blad
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 
tegen krasvorming, bijvoorbeeld met een 
deken, en ga niet op het blad staan of zitten.

Bij uitgeharde kitresten en cementsluier 
is het noodzakelijk om meerdere malen 
intensief te reinigen met een schurend rei-
nigingsmiddel (Cif) en een schuursponsje. 

Adviezen

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

1. Pas op met hete voorwerpen (zoals pannen, 
tosti-ijzers, etc.). Plaats hete voorwerpen 
nooit direct op het blad. Gebruik altijd een 
onderzetter.

2. Snijdt u niet direct op het bladoppervlak, 
maar op een snijplank. Schuift u ook niet  
te veel met keukengerei (pannen, bestek,  
serviesgoed), boodschappenkratten, enz. 
over uw blad. 

Bedenkt u dat krassen niet onder de 
garantie vallen. 
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Aanwijzingen

Rvs spoelbak
De spoelbak is geproduceerd van hoogwaardig 
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 siliconen-
kit. Plakt u van tevoren de uitsparing af om 
te voorkomen dat er kitresten achterblijven. 
Eventueel overtollige kit kunt u verwijderen 
met aceton, terpentine of een siliconenverwij-
deraar.

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

Solid Surface spoelbak
Eventueel overtollige kit verwijdert u met ter-
pentine of thinner. 

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. In het geval van een Solid Surface 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



Advies

Rvs spoelbak
Rvs is een sterk en praktisch materiaal. Voor 
het dagelijkse onderhoud heeft u niet meer no-
dig 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, gootsteenontstoppingsmidde-
len, 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.

Onderhoud van de spoelbak
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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 aan 
de waterleiding of in nieuwbouwwijken nog 
weleens het geval wil zijn. Snel en meer-
dere malen schoonmaken, 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.

Solid Surface-spoelbak
1. Onderhoud u uw Solid Surface-spoelbak op 

dezelfde manier als het blad.



Constateert u afwijkingen aan het blad(deel), 
dan kunt u terugvallen op de garantie die de fa-
brikant 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. 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 afle-
verweek indienen. De afleverdatum kunt u 
terugvinden op de productiebon.

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.

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

7. 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

STIJLVOL IN UW INTERIEUR




