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Wastafel met bouwplaten maken - handleiding van HORNBACH
Dit heb je nodig voor jouw project!
Materialen
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Keramiek mozaïek
Wastafelkraan
Schroeven
Opzetwastafel
Wastafelbeugels
Voegmortel
Qboard bouwplaat
Sifon
Siliconenkit
Flexibele tegellijm
Qboard afdichtingsband
Tegelprofiel

Gatenzaag
Kitpistool
Decoupeerzaag
Lijmkam
Duimstok
Metaalzaag
Platte kwast
Emmer
Universeel mes
Troffel
Handzaag
Voegrubber

Hoekstuk
Qboard montagelijm

Stap-voor-stap - Zo werkt 't!
Stap 1.
Na het kiezen van de benodigde tegels worden de Qboardbouwplaten op maat gezaagd. Dit kan met een cutter,
vossenstaart of decoupeerzaag. Ga bij de planning uit van
de hieronder vermelde maximale afmetingen of gebruik de
in de tekening aanbevolen afmetingen.

Stap 2.
Op de achterwand (30 mm-plaat) breng je vier
bevestigingsgaten aan. De zaagranden worden extra met
Qboard-versterkingstape verstevigd. Daarvoor plak je de
zelfklevende versterkingstape erop en breng je met de
kwast verdunde Flex-veiligheidslijm op de tape aan.

Hier kun je iets noteren
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Stap 3.
De wastafelplaat en de achterwand worden vooraf aan
elkaar gelijmd. Breng de Qboard-montagelijm aan volgens
de specificaties van de fabrikant en verbind vervolgens
de platen. Pas na volledig uitharden van de lijm kun je de
volgende werkstappen uitvoeren.

Stap 4.
De lijmverbindingen en zaagranden worden extra met
Qboard-versterkingstape verstevigd. Daarvoor plak je de
zelfklevende versterkingstape erop en breng je met de
kwast verdunde Flex-veiligheidslijm op de tape aan.

Stap 5.
Voor het monteren van de wastafelplaat veranker je 2
hoeksteunen in de afmetingen 500 x 330 mm aan de wand.
De maximale afstand tussen de steunen kun je vinden in de
handleiding.

Stap 6.
Vervolgens schroef je de voorgemonteerde platen aan
de hoeksteunen en lijm je ze met Qboard-montagelijm
vast. Tip: ongelakte steunen moet je eerst lakken. De
achterwandplaat lijm je aan de muur en schroef je vast met
met snelschroeven en Qboard isolatieplaatringen.

Stap 7.
Nu maak je in de gemonteerde wastafelplaat met
een gatenzaag de openingen voor de afvoer en de
wastafelkraan. Let daarbij op de afmetingen en de
instructies van de gekochte artikelen.

Stap 8.
Om scherpe randen bij de tegelbekleding te voorkomen
moet je afgeronde hoekprofielen aanbrengen. Deze
profielen kun je met een ijzerzaag inkorten en in het lijmbed
drukken.

Stap 9.
Nu betegel je de wastafel met behulp van Flexveiligheidslijm en dicht je de randen tussen de wastafelplaat
en achterwand af met elastisch blijvende siliconenkit
speciaal voor sanitaire ruimten.
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Stap 10.
Tot slot kun je de wastafelkraan en de opzetwastafel
volgens de handleiding monteren en aansluiten.

Vragen over de Onlineshop - 088 505 11 11 - Maandag tot vrijdag van 07:00 - 21:00 uur en zaterdag 08:00 - 18:00 uur

