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Aanwijzingen
Met Fenix behoren vingerafdrukken op het 
werkblad tot het verleden. Want het zijdezachte 
oppervlak is extreem mat! Het materiaal is 
niet alleen stootvast, maar ook hittebestendig, 
hygiënisch en eenvoudig te reinigen. En kleine 
krassen kunnen met een sponsje worden 
weggewerkt.

U plaatst het op de volgende manier:
1. Controleert u vóór de montage het gehele blad 

op kleur, maatvoering en eventuele bescha-
digingen. Mocht u een afwijking ontdekken, 
plaatst u het blad(deel) dan niet, omdat anders 
de garantie vervalt. Neem in zo’n geval contact 
op met de leverancier.

2. Controleer of de onderkasten volkomen vlak en 
waterpas staan en vul dit uit waar dat niet het 
geval is.

3. Ga na of het blad op alle plaatsen voldoende 
ondersteund wordt, en tref voorzieningen voor 
bladdelen die niet volledig door de onderkasten 
gedragen worden (bijv. hoeklijnen aan de muur). 
U kunt steunregels maken bij vrije ruimtes (zoals 
carrouselkasten, enz.)

 Let op: Voor 10 mm massieve bladen en 20 mm 
opgedikte bladen (VF02) geldt dat deze altijd vol-
ledig ondersteund moeten zijn.

4. Houdt u het blad bij het uitpakken en dragen 
verticaal, nooit horizontaal! Laat het bij de keuken 
rusten op de onderkasten en kantel het dan voor-
zichtig tot het horizontaal ligt (let op: breukrisico!). 
Denkt u eraan dat u het blad in geen geval onder 
spanning plaatst. Houdt rekening met 3 mm speel-
ruimte aan beide zijden. Het blad kan namelijk 
werken onder invloed van temperatuurverschillen.

5. Zijn er meerdere bladdelen, wees dan voorzich-
tig bij het monteren i.v.m. stootschade. Trek de 
bladen ca 5 mm uit elkaar en ontvet de con-
tactdelen goed met aceton of spiritus. Plak het 
bladoppervlak af met tape om te voorkomen dat er 
siliconenkit op komt.

6. Vervolgens brengt u een ruime kitlaag tussen 
de bladdelen aan en drukt u ze voorzichtig 
tegen elkaar. Er moet altijd nog een laagje kit 
tussen de bladen zitten om eventuele span-
ning op te kunnen vangen. Verwijder dan de 
overtollige siliconenkit en eventuele kitresten. 
Maak de voeg schoon met spiritus of aceton 
en droog het oppervlak met een katoenen 
doek.

7. Plaats de lamello zonder lijm in de daarvoor 
bedoelde uitsparingen en schuif de delen 
tegen elkaar. Wanneer de lamello’s niet 
gebruikt kunnen worden, omdat een deel 
opgesloten zit tussen twee muren, kunnen de 
delen koud gekoppeld worden. 

8. Controleer de koppeling op gelijkheid aan 
de bovenkant en of deze sluitend is over de 
gehele lengte.

 Verwijdert u direct na het inkitten van het blad 
en het aanbrengen van de hoekverbinding 
de overtollige kit. U kunt daarvoor aceton, 
thinner of spiritus gebruiken. (Gemakkelijker 
is om de in te kitten naden af te  
plakken met tape, en na afloop de tape te 
verwijderen.)
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Gebruik van het blad
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 pan-
nen). Plaats hete voorwerpen nooit direct op 
het blad. Gebruik altijd een onderzetter.

2. Scherpe voorwerpen kunnen krassen 
veroorzaken. Gebruik daarom altijd een 
snijplank als u iets wilt snijden of hakken. 
Doe dit nooit rechtstreeks op uw blad.

3. Dit blad is goed bestand tegen de gebrui-
kelijke ‘zachte‘ huishoudmiddelen. Agres-
sieve stoffen moeten echter direct worden 
weggespoeld zodra ze op het blad terecht 
komen. Gebruik nooit schurende producten 
(schuurpapier) of agressieve reinigingsmid-
delen zoals verfafbijt, kwastenreinigers, 
metaalreinigers, ovenreinigers of gootsteen-
ontstoppers.

4. Zware voorwerpen  zoals bierkratten en 
boodschappenkratjes kunnen door het schui-
ven onherstelbare krassen veroor zaken.

9. Het keukenblad dient bevestigd te worden 
aan de keukenkastjes. Hiervoor kunt u 
het blad met enkele schroeven vastzetten 
aan de onderbouw of volstaan een paar 
druppels siliconenlijm aan de onderzijde. 
Gebruik voor het schroeven speciale 
(Trespa) plaatschroeven met cylinderkop 
M4,2 x 25 din 7981.

 Voor het schroeven eerst voorboren met 
een houtboor 3-5 mm diepte in de plaat om 
barsten te voorkomen. Gebruik hierbij een 
boorstop voor de boordiepte om schade te 
voorkomen.

10. Zet de achterwand alleen vast tegen een 
rechte, vlakke en stofvrije muur. Monteer 
een achterwand van Fenix nooit recht-
streeks tegen de muur, omdat het vocht 
en het temperatuurverschil voor spanning 
in de achterwand kunnen zorgen. Creëer 
daarom d.m.v. een paar kitproppen ca 
2-3 mm tussenruimte voor de circulatie. 
Gebruik voor de montage een lijm- of 
montagekit (geen siliconenkit, omdat deze 
niet hecht op de achterzijde van de achter-
wand). Plaats dan de achterwand. Plak de 
onderzijde van de achterwand en de ach-
terzijde van het blad af. Breng een kleine 

hoeveelheid siliconenlijm aan in de naad 
tussen blad en achterwand. Strijk met een 
spatel langs de naad om siliconenresten te 
verwijderen. Verwijder eventuele overige 
siliconenresten met aceton en maak het 
oppervlak droog met een katoenen doek.  

11. Bij het monteren van stollen legt u eerst 
het keukenblad op de kastjes. Daarna 
plaatst u de stollen tegen de keukenkast-
jes. Schroef de stol via de binnenzijde van 
de kast vast. Vrijstaande stollen kunt u met 
siliconenkit verlijmen aan onderzijde blad. 
Indien noodzakelijk, kit de naad tussen 
wang en blad af met siliconenlijm (plak de 
onderzijde van het blad en de bovenzijde 
van de stol af).

 Om kromtrekken te voorkomen is het 
noodzakelijk dat er bij stollen van 10 mm 
dikte enkele gaten in de korpus worden 
geboord (doorsnede 35 mm) t.b.v. de 
luchtcirculatie.

 Bescherm het blad tijdens het afmonteren, 
bijvoorbeeld met een deken, en ga niet op 
het gestelde blad staan of zitten.



pagina 4

1. Neem uw blad dagelijks af met Dekker 
Laminaatreiniger (Top Cleaner) of met een 
schoon sopje. U kunt deze cleaner online 
bestellen: www.dekkerzevenhuizen.nl/shop. 
Spoel altijd goed na met lauwwarm water, 
en maak uw blad droog met een droge, 
schone vezeldoek. Naspoelen en -drogen 
is essentieel; het zorgt ervoor dat het reste-
rende vuil en eventuele zeep- en waterres-
ten worden geabsorbeerd.

2. Vlekken (vet, koffie, thee, rode wijn) kunt 
u behandelen met Top Cleaner. Laat de 
reiniger even intrekken en maak uw blad 
daarna schoon met een licht vochtig doekje 
of een melaminespons (Wonderspons/po-
werspons). Spoel na met lauwwarm water 
en droog weer grondig na.

3. Ingetrokken plekken of vlekken van inkt, 
verf, nicotine of viltstift kunt u verwijderen 
met wasbenzine of terpentine. Spoel na met 
lauwwarm water en maak het blad goed 
droog.

4. Kalkvlekken zijn te verwijderen met schoon-
maakazijn. Spoel goed na met lauwwarm 

Onderhoud maatwerkblad

5. Beschadigingen die ontstaan als gevolg 
van één van bovenstaande situaties vallen 
buiten de garantie en kunnen geen reden 
zijn voor reclamatie.

 Vermijd contact met scherpe voorwerpen 
en chemicaliën. Morst u zure of agressieve 
(chemische) stoffen, verwijdert u de plek-
ken dan direct met veel water.

 Ga nooit op het blad zitten of staan.

water en maak het blad helemaal droog. 
Pas hier op bij kalkhoudende natuurstenen 
als marmer, hardsteen, etc.

5. Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen 
zoals verfafbijt, kwast-, metaal- en oven-
reinigers, chloor, gootsteenontstoppers of 
andere chemische middelen.

6. (Kleine) krassen kunnen worden wegge-
werkt met een droge melaminespons. Door 
de wrijving ontstaat warmte en dit activeert 
het thermisch herstel.

 Gebruik ook geen harde schuurmiddelen 
zoals staalwol, schuurpapier of diamant.  
Ze kunnen het bladoppervlak namelijk 
beschadigen.



Advies

Rvs spoelbak
De spoelbak is geproduceerd van hoogwaar-
dig rvs (chroom-nikelverhouding 18-10). Het is 
een sterk en praktisch materiaal. Voor het da-
gelijkse onderhoud heeft u niet mer nodig dan 
een spons en wat afwasmiddel. Om de galns 
van de spoelbak nog langer te behouden, kunt 
u het volgende doen: 

1. voor het dagelijkse onderhoud heeft u niet meer 
nodig dan een spons en wat afwasmiddel.

2. om vlekken te verwijderen en de de glans 
van de spoelbak nog langer te behouden, 
behandelt u de unit (min.) 1 x per maand met 
Starglanz (art.nr. 290125). U kunt die online 
bestellen: www.dekkerzevenhuizen.nl/shop. 
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. Wrijf daarna 
de bak droog. Ook de spoelbakken Copper, 
Gold en Gun Metal kunt u op deze manier 
behandelen.

3. rvs kan van zichzelf niet roesten. Roestvor-
ming wordt altijd veroorzaakt door invloeden 
van buitenaf. Ziet u roestpuntjes? Maak dan 
uw spoelbak schoon met een natte schuur-
spons en wat vloeibaar schuurmiddel. Spoel 
na met water, wrijf de bak droog en gebruik 
die 6 tot 10 uur niet.

Kunststof-spoelbakken
1. voor het dagelijkse onderhoud volstaat een 

spons met wat afwasmiddel.

2. voor een duurzame glans kunt u 1 x per week 
een willekeurig schoonmaakmiddel oplossen 
in warm water en een uur laten inweken in de 
bak. Daarna spoelt u goed na en wrijft u de 
bak droog.

3. kalkvlekken kunt u verwijderen met een 
schoonmaakazijn. Direct daarna grondig 
naspoelen met water en goed nadrogen. of 
een kalkontharder.

Tips
1. gebruik liever geen rvs-reinigers. Dezelfde 

coating die ter bescherming wordt aange-
bracht, kan namelijk ook vlekken op het 
oppervlak veroorzaken.

Onderhoud van de spoelbak
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2. zuren en agressieve stoffen tasten de spoel-
bak aan, en geven vlekken, roestpuntjes of 
kleine gaatjes in de spoelbak. Voorbeelden 
zijn chloor, gootsteenontstoppingsmid-
delen, zilverpoets, gebitsreiniger, S39 en 
zoutzuur(oplossingen). Niet gebruiken dus! 
Mocht er toch een agressieve stof in de spoel-
bak terechtgekomen zijn, verwijder het middel 
dan direct met Starglanz. Ook dan moet u de 
plek weer goed naspoelen met water, en de 
bak droogwrijven. Het is aan te bevelen deze 
behandeling een aantal keer te herhalen. 
Naderhand pas schoonmaken blijkt doorgaans 
zinloos; het materiaal is op dat moment vaak 
al aangetast, waardoor de vlekken blijven 
terugkeren.

3. chloor en zoutzuur kunt u beter niet in de 
gootsteenkast bewaren; hun dampen kunnen 
inwerken op het materiaal van de spoelbak.

4. zorg dat de flessen die u in uw gootsteen-
kastje bewaart goed gesloten zijn, zodat de 
dampen van bijvoorbeeld chloor of zoutzuur 
het rvs niet kunnen aantasten.
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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 alleen wanneer het 
blad volgens de aanwijzingen is gemonteerd 
en wordt onderhouden. Beschadigingen die 
ontstaan door fouten vóór of tijdens de mon-
tage, anders 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.

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

5. Als u een garantieclaim indient, zal mogelijk 
een servicemonteur bij u langskomen om de 
klacht te behandelen. In het andere geval 

wordt u, als uw claim gegrond is, een nieuw 
blad(deel) geleverd. 

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


