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Spoelbak plaatsen - Handleiding van HORNBACH
Dit heb je nodig voor jouw project!
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Sifon & afvoer
Afdichtingsband
Keukenkraan
Spoelbak
Boiler
Siliconenkit sanitair
Aansluitkraan

Stap-voor-stap - Zo werkt 't!
Stap 1.
Allereerst moet de precieze plaats van de spoelbak worden
vastgelegd. Neem hiervoor het werkblad van de keuken
af en leg de plaats van de spoelbak aan de hand van de
wateraansluitingen en zijwanden vast.

Stap 2.
De maten voor de exacte positie worden op een blad papier
genoteerd, als sjabloon, en het werkblad wordt er weer
opgelegd. Nu kan het sjabloon op het werkblad worden
gelegd en volgens de genoteerde maten worden uitgelijnd.

Stap 3.
Nu breng je de omtrekcontouren van het sjabloon over op
het werkblad. In elke hoek boor je een gat van 10 mm voor
de decoupeerzaag.

Zaagbladen
Kitpistool
Hout-/ universeelboor
IJzerzaag
Decoupeerzaag
Boormachine
Rolmaat
Waterpas

Hier kun je iets noteren
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Stap 4.
De uitsparing voor de spoelbak kun je nu voorzichtig met
de decoupeerzaag worden uitgezaagd. Zorg ervoor dat de
smalle stukken van het werkblad niet afbreken.

Stap 5.
Let er bij de aanschaf van het afvoergarnituur en de sifon op
dat ze beide op de spoelbak passen. Voordat je de spoelbak
in de uitsparing van het werkblad zet, monteer je eerst de
overloop en het afvoergarnituur.

Stap 6.
Leg vóór het plaatsen van de spoelbak in de afvoeropening
een afdichtring onder de spoelbakstop. Na het verbinden
van het onderste klepdeel en de spoelbakstop, draai je
het schroefdraad stevig vast. De sifon kan nu zo worden
gemonteerd, dat hij na het plaatsen van de spoelbak aan de
afvoerklep kan worden gezet.
Stap 7.
Het is belangrijk de rand van de spoelbak volledig af
te dichten tegen binnendringend water. Hiervoor wordt
een afdichtmiddel, siliconen voegafdichting, bij de
zaagranden gebruikt of afdichtband aan de rand van de
spoelbakuitsparing geplakt.

Stap 8.
Vervolgens kun je de spoelbak plaatsen. Lijn de spoelbak
waterpas uit in de uitsparing en schroef hem met de
bijgevoegde bevestigingsklemmen aan het werkblad.

Stap 9.
Draai de bevestigingsschroeven gelijkmatig met de hand
vast en zorg ervoor dat de afdichtband aan de rand van de
spoelbak er niet uit komt. Wanneer de bevestigingsplaatsen
moeilijk toegankelijk zijn, wordt de spoelbak vóór de
montage van het werkblad erin gezet en vastgeschroefd.
Tip: de bevestiging van de diverse spoelbakfabricanten
kan verschillen. Let daarom altijd op de bijgevoegde
montagehandleiding.
Stap 10.
Schuif voor de montage van de kraan de afdichtring over
de beide leidingen en zet de kraan in het kraangat van de
spoelbak. Van onderaf komen over de leidingen eerst de
bijgevoegde rubberen ringen, de metalen ringen en dan
de contramoeren. Draai de moeren eerst licht aan en lijn
de kraan recht op de bovenkant van de spoelbak uit. Staat
de kraan waterpas? Nu kun je de contramoeren stevig
vastdraaien. Hiervoor is er een speciale kraansleutel, die
ideaal is voor krappe werkplekken.
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Stap 11.
De beide verchroomde koperen buisjes van de kraan
worden zo ingekort, dat ze zonder buigen in het hoekventiel
kunnen worden gestoken. Gebruik voor het inkorten een
pijpsnijder of een metaalzaag.

Stap 12.
Verbind nu de sifon met de afvoerleiding. Wanneer je er
een beetje afwasmiddel in smeert, glijdt de buis beter in
de rubberen ring van de afvoerleiding. Maak hiervor de
rubberen ring een beetje nat. Nu moet je de sifon nog
met de afvoerklep verbinden. Hiervoor draai je eerst de
schroefkoppeling licht aan en controleer je of hij goed zit.
Daarna draai je de schroefverbinding stevig vast.

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

