Montage handleiding Royal Composiet werkbladen
Royal composiet werkbladen worden uitgevoerd in platen van 13, 20 of 30 mm.
De opgedikte bladdelen van 13 en 20 mm zijn verstevigd met kunststof versteviging. Het grote voordeel van deze
versteviging is dat deze gebruikt kan worden voor koppeling van de bladdelen en bevestiging op de keuken.
De 1FV(13mm) en 2FV(20mm) zijn niet verstevigd met kunststof versteviging.
Inhoud montage set:
10 x boorschroef 4,2 x 32 mm
10 x boorschroef 4,2 x 19 mm
10 beuken wigjes
2 houten ringen t.b.v. bevestiging kraan
10 houten blokjes t.b.v. bevestiging spoelbakklemmen
4 verbindingsplaten t.b.v. het koppelen van de bladdelen

Montagevoorschriften
De keukenkasten dienen absoluut vlak gesteld te zijn. Let er wel op dat de constructielatten niet lager zitten dan
de zijwanden. Zonodig eerst uitvlakken voordat het blad gelegd wordt, zeker bij carrouselkasten.
Na het leggen mag het blad niet meer “even” opgetild worden. Het niet uitvullen van het werkblad of “even
optillen” kan breuk tot gevolg hebben.

EEN ROYAL COMPOSIET OF ROYAL GRANIT BLAD NOOIT HORIZONTAAL DRAGEN EN / OF
OP HET BLAD GAAN STAAN OF ZITTEN.
Montage:
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Verwijder de verpakking van de bladdelen en controleer de bladdelen.
Leg de bladdelen los op de keuken en bepaal gedetailleerd hoe de delen komen te liggen. De keukenkasten
dienen aan de bovenkant absoluut vlak en waterpas gesteld te zijn. Zorg voor voldoende
ondersteuningspunten. Bij volle hoeken en grote overspanningen dient men extra ondersteuningspunten aan
bijvoorbeeld de wand aan te brengen. Het niet voldoende ondersteunen van het werkblad
kan breuk tot gevolg hebben.
Met de bijgeleverde boorschroeven kunt u het werkblad bevestigen aan de traverse en de ABS-Backing.
Dit is niet van toepassing op het massieve werkblad van 30 mm.
Ook bij 1FV en 2FV bladen is dit niet van toepassing.
Deze bladen kunnen met zuurvrije siliconenkit direct op de kasten gemonteerd worden.
Stel de bladdelen, eventueel gebruik makend van de bijgeleverde beuken wigjes en voorzie de koppelnaden
van zuurvrije siliconenkit. Verwijder overtollige kit direct met kitverwijderaar of brandspiritus.
Het niet direct verwijderen van de overtollige kit kan tot niet verwijderbare vlekken leiden.
Koppel de bladdelen op de daarvoor bestemde plaatsen met behulp van de bijgeleverde boorschroeven 4,2 x
19 mm. (zie tekening). Dit is niet van toepassing op het massieve werkblad van 30 mm.
Bevestig de bladdelen op de onderkasten op de gemarkeerde plaatsen (zie punt 3) met de bijgeleverde
boorschroeven 4,2 x 32 mm. Dit is niet van toepassing op het massieve werkblad van 30 mm.
Monteer de spoelbak, gebruik makend van de bijgeleverde houten blokjes om de klemmen te kunnen
bevestigen. Klemmen rechtstreeks op de “steen” monteren kan breuk tot gevolg hebben. De schroeven van
de spoelbak HANDVAST aandraaien ! ! ! De inlegrand van de uitsparing voorzien van een rups zuurvrije
siliconenkit en de spoelbak voorzichtig in positie brengen. De klemmen handvast aandraaien. Indien de
spoelbak niet vlak is, kunnen de delen van de bak die te diep komen te liggen, ondersteund worden met een
of meerdere stukjes HPL of stukjes van de plastic verpakkingsband. Na dit uitvullen kunnen de klemmen
voorzichtig aangedraaid worden totdat de bak goed in positie zit. Verwijder overtollige kit direct met
kitverwijderaar of brandspiritus. Het niet direct verwijderen van de overtollige kit kan niet verwijderbare
vlekken veroorzaken.
Monteer de kraan, gebruik makend van de bijgeleverde ringen om de kraan houvast te geven.
Bevestig de onderbouw apparatuur aan het werkblad met de bijgeleverde boorschroeven 4,2 x 19 mm. Dit is
niet van toepassing op het massieve werkblad van 30 mm.

Tekening:

