
OPTIMUM VENSTERBANK

PRODUCT- EN 
OPPERVLAKTE
EIGENSCHAPPEN 
◆	 Krasvast 
◆	 Vochtwerend 
◆	 Onderhoudsarm 
◆	 Eenvoudig schoon te maken 
◆	 UV-bestendig 
◆	 Geproduceerd in Duitsland  

(EN 438 / ISO 13894)

Optimum vensterbanken staan garant 
voor hoogwaardige kwaliteit en 
slijtvaste oppervlakken. Bijpassende 
afwerkingskappen zijn leverbaar.

slijtvast
volgens DIN EN 438

zwelarme dragerhittebestendig 
volgens DIN EN 438

lichtecht
volgens DIN EN 438 

bestand tegen 
gangbare 

schoonmaak-
middelen

probleemloos voor 
levensmiddelen 

volgens aanbeveling 
EN 1186 en EN 13130 

bestand tegen 
waterdamp 

volgens DIN EN 438

stootvast volgens 
ISO 13894



MONTAGEVOORSCHIFTEN 

1.  Zorg voor een schone, vlakke en droge 
ondergrond waarop de vensterbank 
gemonteerd wordt. 

2.  Meet de exacte lengte van de venster- 
bank op. 

3.  Teken de vensterbank af. 
4.  Zaag de vensterbank op maat.  

(Plak schilderstape over de zaaglijn om 
een gerafelde toplaag te voorkomen). 

5.  Werk de gezaagde kanten altijd af om 
vochtinwerking te voorkomen. Kies voor 
kantstroken of afwerkingskappen om je 
vensterbank mooi af te werken.*

6A. Bij gebruik van kantstroken: Gebruik 
contactlijm voor het verlijmen van de 
kantstroken. Lijm de gezaagde kanten 
dusdanig in, dat vocht geen inwerking 
kan hebben op het spaanplaat. Zorg 
voor een gesloten oppervlak. Snij de 
overtollige kantstrook weg met een 
kantfineermes. Schuur de rand met fijn 
schuurpapier licht na (korrel >280).

6B. Bij gebruik van afwerkingskappen: Hou 
de afwerkingskap voor de vensterbank en 
teken deze af. Zaag de afwerkingskap op 
de juiste lengte. Lijm de afwerkingskap 
met contactlijm op de vensterbank.

7.  Lijm het oppervlakte waarop de 
vensterbank gemonteerd wordt in met 
montagekit.** 

8.  Plaats de vensterbank in de juiste positie 
en druk hem stevig aan.

9.  Vul de naden tussen de vensterbank en 
het kozijn of de muur op met acrylaatkit. 
Zorg ervoor dat er geen vocht tussen de 
naden kan dringen.

OPSLAG 

Zorg voor een droge opslag, vrij van weers-
invloeden. De vensterbanken moeten 
liggend worden opgeslagen met voldoende 
ondersteuning, om deformatie te 
voorkomen.

ONDERHOUD 

De vensterbanken kunnen worden 
schoongemaakt met een niet-bijtend 
of schurend schoonmaakmiddel.

*  Kantstroken en afwerkingskappen worden niet standaard meegeleverd.
**  Indien je de vensterbank monteert op wandbeugels of radiatorplankdragers, volg dan 

de voorschriften van deze producten.
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