
 
Montage handleiding werkbladen 

 
 

1. Zorg voor voldoende assistentie, een normaal blad kunt u het beste met drie 
personen plaatsen, twee personen dragen en een derde assisteert en 
controleert. Een eilandblad kunt u het beste met vier personen plaatsen. 

2. De uitsparingen zijn de zwakke plekken van een werkblad, ben hier extra 
voorzichtig mee, til als het enigszins kan niet bij een uitsparing. 

3. Werk rustig, neem de tijd, denk eerst na en doe niets overhaast. 
4. Controleer voordat u werkbladen plaatst eerst of de keuken goed gesteld is, 

belangrijk is dat het werkblad straks op alle kastenwanden draagt controleer 
daarom met een lange rechte lat of dit het geval is. 

5. Maak de uitsparingen voor kookplaat, spoelbak en kraangat in de kasten 
voordat u het werkblad plaatst. 

6. De handigste volgorde van plaatsen is meestal: 
a. Werkbladen plaatsen en koppelen 
b. Eventuele smetplinten plaatsen en afkitten 
c. Kraan plaatsen voordat de spoelbak geplaatst wordt, dan kunt u nog 

overal makkelijk bij 
d. Eventueel de overloop van de spoelbak monteren voordat u de spoelbak 

plaatst 
e. Spoelbak monteren 
f. Eventueel wanden afwerken of tegelen (blad goed beschermen) 
g. Kookplaat plaatsen. 
h. Schoonmaken.  

7. Draag werkbladen altijd verticaal naar de keuken en zet het blad ook verticaal 
op de kasten. Schuif het blad als het verticaal op de kasten staat naar achteren 
en kantel dan het blad horizontaal. Let hierbij erop dat het blad niet vastloopt 
tegen een wand of een hoge kast, hierbij zou het blad kunnen breken of de hoge 
kast of muur beschadigen. Een eilandblad draagt u tot aan de kasten en kantelt 
u dan voorzichtig op het eiland (niet met een afgewerkte rand op de kasten 
zetten) Het beste kunt u een eiland plaatsen met minimaal 4 personen, op elke 
hoek een persoon. Als het blad op de kasten ligt het voorzichtig verschuiven. 

8. Monteer een blad nooit onder spanning. Zorg dat het blad iets kan uitzetten en 
krimpen, dus nooit vastschroeven, of tegelwanden etc. strak op het blad 
plaatsen zorg voor een voeg van minimaal 1 mm.  

9. Als er een koppelnaad in het blad zit moet u eerst zorgen dat deze goed vlak is, 
dit kunt u doen met vulplaatjes of spietjes, zorg daarna dat het blad op alle 
kastwanden draagt. Vulplaatjes moeten op de kastwanden, het gewicht van de 
bladen is zodanig dat vulplaatjes op de dwarsverbindingen van de kasten deze 
dwarsverbindingen zal doen verzakken.  Laat de koppelnaad eerst iets (1- 2 
mm) open laten staan om kit in de naad te kunnen krijgen. Gebruik zuurvrije 
siliconenkit om het blad te monteren! Spuit deze kit in de koppelnaad en trek de 
bladen naar elkaar toe, werk de naad af door de overtollige kit te verwijderen. 
Controleer hierna of het blad overal een gelijke oversteek over de kasten heeft. 

10. Zet het blad op een paar plaatsen vast aan de kasten met een beetje kit. 



11. Kit ook de naad tussen werkblad en hogekast af met kit. 
 

12. Vlakinbouw spoelbak, de uitsparing hiervoor wordt altijd iets te diep gemaakt, 
pas de spoelbak eerst en kijk of er gevuld moet worden. Maak indien nodig 
vullertjes van bv hout om de bak te ondersteunen en kit de hele rand in (dus ook 
onder en boven op de vullertjes). Druk hierna de spoelbak in de uitsparing zet 
de klemmen aan de onderkant handvast en werk de rand af, eventueel kunt u de 
klemmen iets aantrekken als de bak iets dieper moet liggen. 

 
13. Vlakinbouw kookplaat zie 12 met de uitzondering dat er geen kit onder de 

kookplaat mag komen omdat de kookplaat voor een eventuele reparatie uit te 
bouwen moet zijn. 

 
14. Onderbouw spoelbak (RVS), kit de bovenkant van de spoelbak in en druk de 

spoelbak van de onderkant tegen het werkblad. Zorg ervoor dat de spoelbak 
daarna aan de onderkant ondersteund wordt, deze ondersteuning moet een dag 
blijven zitten. Stel daarna de spoelbak af en verwijder de nog zichtbare kit. 

 
15. Onderbouw spoelbak (tegeltjes, keramisch of in zelfde materiaal als werkblad), 

deze bakken zijn te zwaar om alleen door de kit aan het blad te bevestigen. Er 
dient een ondersteuning onder de bak te komen van twee balkjes (een voor en 
een achter de afvoeropening in de spoelbak) Het beste kunt u de balkjes iets 
lager monteren dan noodzakelijk zou zijn en daarna de spoelbak met vier 
spietjes tegen het werkblad aan te drukken. 

 
16. Als u klaar bent met de montage het werkblad 24 uur niet gebruiken totdat alle 

kit is uitgehard. Daarna het blad schoonmaken en indien het een natuurstenen 
blad is impregneren. Composietenbladen mogen absoluut niet geïmpregneerd 
worden! 


