
Stellen van de ondergrond

Een werkblad wordt doorgaans geplaatst op een kastenwand. Controleer 
daarom - voordat u het blad plaatst - met een waterpas of de keuken 
goed gesteld is. U kunt hoogteverschillen wegnemen met behulp van 
stelplaatjes. Wanneer uw werkblad niet goed wordt gesteld, mist het blad 
ondersteuning en kunnen breuken in het blad ontstaan. Denk daarbij 
aan hoekkasten (carrouselkasten), inbouwapparatuur, eilanden en vrij-
overhangende gedeeltes. Monteer een blad nooit onder spanning. Zorg 
ervoor dat het blad kan uitzetten en krimpen (een voeg van minimaal 2-3 
mm afhankelijk van het materiaal aan alle zijdes).  Ook het tegelwerk dient 
niet strak op het blad geplaatst te worden. Als de onderkasten/grond zijn 
uitgelijnd, plaats u voorzichtig het blad. Als u een lang blad heeft, adviseert 
Arte om het blad met twee personen te plaatsen. Houdt u er rekening mee 
dat u het blad nooit aan één kopkant optilt vanuit vlakke positie. Hiermee 
voorkomt u beschadigingen en breuken.

Voorkom beschadigingen bij koppelnaden

Veel mensen hebben een L- of U-vormige keuken of een recht keukenblad 
bestaande uit diverse delen. Deze delen dienen op elkaar aangesloten 
te worden. De bladen mogen hierbij niet te strak aansluiten of tegen 
elkaar klemmen, zodat er geen stukjes uit het blad springen. Om dit te 
voorkomen maakt u gebruik van stelplaatjes die u tussen de bladdelen 
zet, waarna u de bladdelen voorzichtig naar elkaar toe schuift. Als de 
bladen goed liggen, kunnen de stelplaatjes eruit en de bladen worden 
afgekit.

Kitten van het werkblad

De kit dient als verbindingsmiddel tussen de bladdelen. Om de kitnaad zo 
min mogelijk te laten opvallen, adviseert Arte kit te gebruiken in de kleur van 
het blad. De kitten die de monteurs van Arte gebruiken zijn altijd zuurvrij en 
waterafstotend, zodat er bijvoorbeeld geen sinaasappelsap in de kitnaad 
trekt (en deze verkleurt). Na het kitten kunt u de overtollig kit eenvoudig 
verwijderen, maar doe dit niet te snel.  Met wat water en afwasmiddel kunt 
u de overtollige kit met één beweging verwijderen. Soms is het verleidelijk 
om op een blad te gaan staan of zitten. Doe dit vooral niet, want hierdoor 
kunnen onnodig scheuren of beschadigingen ontstaan.

Montagetips
Bent u van plan zelf een keukenblad te monteren? De monteurs van Arte geven u graag een aantal tips om u te helpen 
bij het monteren van een keukenblad. Het is een nauwkeurig werkje, het zou zonde zijn als het werkblad onherstelbaar 
beschadigd raakt.



Vlakinbouw spoelbak

Bij het plaatsen van een keuken hoort niet alleen het blad, maar ook de 
spoelbak. In feite zijn er twee soorten spoelbakken; vlakinbouw en 
onderbouw. De uitsparing voor de vlakinbouw wordt altijd iets dieper gemaakt 
om toleranties te kunnen opvangen. Pas de spoelbak eerst en kijk of deze 
opgevuld moet worden. Gebruik hiervoor de eerder genoemde vulplaatjes. 
Zorg ervoor dat de spoelbak en het aanrechtblad eerst vetvrij wordt gemaakt. 
Op deze manier hecht de kit beter en ontstaat er een waterdichte verbinding 
tussen het keukenblad en de spoelbak. Kit daarna met een zuurvrije kit 
de gehele rand (dus ook onder en boven op de vulplaatjes). Druk hierna 
de spoelbak in de uitsparing, zet gewicht in de spoelbak en verwijder de 
overtollige kit. Let op dat u de meegeleverde montage klemmen niet te strak 
aandraait. Daarna 24 uur laten rusten.

Onderbouw spoelbak

Wanneer u gekozen heeft voor een onderbouw spoelbak dan volgt u 
onderstaande instructies. Spuit de kit op de bovenkant van de spoelbak en 
druk voorzichtig de spoelbak tegen de onderkant van het werkblad. Zorg 
ervoor dat de spoelbak aan de onderkant passend ondersteund wordt. 
Monteer vervolgens de spoelbak af en verwijder de nog zichtbare kit. De 
ondersteuning dient een dag (24 uur) te blijven zitten. Om doorbuigen 
van een keukenblad met kook en/of spoelunit te voorkomen, is bij een 
onderkastbreedte vanaf 600 mm of meer het aanbrengen van extra 
ondersteuning onder de unit noodzakelijk.

Schoonmaken en schoon houden

U bent er bijna. Het blad ligt netjes op zijn plaats. De kit moet nu eerst 
24 uur volledig uitharden. Daarna dient het blad goed schoongemaakt 
worden. Hoe u dat het beste kunt doen wordt stap voor stap uitgelegd in de 
onderhoudsvideo’s van Arte.

Kijk voor de onderhoudsvideo’s op onze website: 
www.artegroep.nl/onderhoud

Bij elk materiaal levert Arte een onderhoudspakket. In het pakket zit een onderhoudsmiddel (graniet, composiet, Dekton, 
Neolith of keramiek), een spons en onderhoudsadvies. Wilt u ook zo’n pakket? Deze kunt u bestellen via de webshop van 
Arte. 
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