
Corian®

installatievoorschriften



Deze handleiding bevat instructies 

om Corian® succesvol en op een efficiënte 

en veilige manier te installeren. Tevens geeft ze 

aan welke mate van vakmanschap vereist 

is met het oog op de tevredenheid van de klant.
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A. VEIL IGHEID

Wij adviseren u als Corian ® installateur de veiligheidsvoorschriften in deze
handleiding toe te passen.

Veiligheidsvoorschriften:
1. Voor uw eigen veiligheid: Lees de instructiehandleiding voordat u de verschillende

gereedschappen gebruikt en volg de veiligheidsvoorschriften;
2. Zorg ervoor dat alle apparatuur geaard is;
3. Verwijder de afstelsleutels en moersleutels;
4. Houd de werkplaats schoon;
5. Houd kinderen en bezoekers uit de buurt;
6. Gebruik het juiste gereedschap;
7. Draag een geschikte uitrusting;
8. Gebruik altijd een veiligheidsbril of goedgekeurde brilbeschermers en oordopjes, 

wanneer u met handgereedschap werkt;
9. Gebruik klemmen of een bankschroef om het werkstuk vast te zetten of anderszins 

te verankeren wanneer er aan wordt gewerkt;
10. Zorg voor een goed onderhoud van het gereedschap;
11. Gebruik de aanbevolen toebehoren;
12. Vermijd onbedoeld opstarten van gereedschap;
13. Ga nooit op het gereedschap staan;
14. Controleer beschadigde onderdelen en vervang ze onmiddellijk;
15. Laat apparatuur nooit onbewaakt draaien;
16. Verplaats Corian® delen met twee personen, laat ze niet doorbuigen, 

draag werkhandschoenen en gebruik indien mogelijk hijsbeugels;
17. Stapel verpakte producten niet te hoog of onveilig op.
18. Niet natschuren wanneer uw gereedschap aangesloten is op het elektriciteitsnet. 

Speciaal materiaal voor natschuren is verkrijgbaar in de handel.
19. Bewaar gedenatureerde alcohol (aceton, methanol of ethanol), lijmen en alle 

andere giftige of ontvlambare materialen op een veilige en goed geventileerde
plaats.

20. Stof en rook veroorzaakt door het schuren en andere machinale bewerkingsprocessen
op Corian® , brengen geen specifieke risico’s met zich mee. We raden echter aan 
om materialen te gebruiken die kunnen worden aangesloten op een stofzuiger 
om de stofontwikkeling tot een minimum te beperken;

21. Zorg voor voldoende ventilatie wanneer u voeglijmen gebruikt in kleine ruimten 
(zoals badkamers, enz.). 
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De Spec Data-bladen zijn beschikbaar via de DuPont website (http://msds.dupont.com ),
de www.corianenterprise.com website (toegang beperkt tot QN-leden ) of via uw Corian ®

leverancier

In geval van medische incidenten kunt u contact opnemen met de Europese medische
directeur op het telefoonnummer +32/15/21.28.07 of +32/475/42.80.82.
Vermeld de naam en het telefoonnummer van de dokters die de patiënt behandelen 
en geef details met betrekking tot het incident.
De Europese medische directeur zal contact opnemen met de behandelende arts om:
1. meer informatie in te winnen over het voorval, en
2. te bespreken wat gezien het betrokken product de beste behandeling is.

B. VERPAKKEN VOOR TRANSPORT

Een halfafgewerkte Corian® installatie is een waardevolle en kwetsbare investering, 
en dient als zodanig behandeld te worden.

Zo gaat u te werk:

1. Omdat het gewoonlijk om zware en kwetsbare producten gaat, dient bij 
het verpakken voor transport de nodige aandacht besteed te worden aan 
de draagbaarheid van het product en de toegankelijkheid van de plaats waar 
het product moet worden geïnstalleerd.

2. Verpak de delen in blistermateriaal en golfkarton.
3. Breng steunen aan in openingen zoals spoelbak- en kookplaatuitsparingen 

om doorbuigen van naden en hoeken te voorkomen.
4. Leg een of andere beschermende bekleding op de vloer van het transportvoertuig.

Handige tips :

De delen worden het best op hun kant getransporteerd.
Zorg ervoor dat de "goede" zijden of bovenzijden van de Corian ® producten 
elkaar nooit raken bij het transporteren.
Zorg ervoor dat de delen niet kunnen glijden tijdens het transport.
Indien Corian® blootgesteld is aan extreme koude of warme buitentemperaturen, 
zorg ervoor - alvorens te installeren - dat Corian ® op kamertemperatuur is gebracht. 
Breng alle stukken zo vlug mogelijk binnen.
Voor het transport van vormelementen kunt u speciale transportmallen maken 
en gebruiken. Deze vormen een soort kooi rond de onderzijde van de bak, 
en steunen het hele werkblad.
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C. TRANSPORTREKKEN

Zo gaat u te werk:

1. Voor het transporteren van Corian® producten zijn reeds tal van ontwerpen gemaakt,
maar een met tapijt bekleed verticaal buizenwerk vormt een goede methode.

2. Sommigen verkiezen een verwijderbaar "A"-kader dat van het transportvoertuig 
kan worden gehesen. Dat lijkt op de methode voor het transport van glas.

3. De rekken moeten voorzien zijn van bevestigingsriemen.
4. Zorg voor voldoende mensen om de materialen veilig op te tillen.

Handige tips:

Corian® delen mogen niet horizontaal op dak-bagagerekken worden getransporteerd.
Dergelijke transportmethode is te belastend voor het materiaal. Door het gewicht 
zouden de schokken te hevig zijn en tot breuken leiden.
In de fabriek wordt heel wat tijd en vaardigheid geïnvesteerd in de fabricage van 
een eersteklasproduct. Een goed rek vormt een verzekering om het product veilig 
en in goede staat ter plaatse te krijgen.

D. INSTALLATIE 

Bevredigende resultaten zijn enkel mogelijk wanneer ook aan de installatie ter plaatse
de nodige zorg wordt besteed.

D.1. INSPECTIE VAN DE RUIMTE

Na aankomst op de plaats van installatie dient u de toegankelijkheid en de 
stroomvoorziening te controleren.
Zorg ervoor dat alle kasten naar behoren zijn geïnstalleerd.
Alle delen lossen en controleren of alle benodigde materialen en gereedschappen 
aanwezig zijn.
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D.2. INSPECTIE VAN CORIAN ®

Neem alle delen uit hun verpakking en controleer op beschadigingen door transport.
Leg het hele werkblad op de kasten en controleer of alle delen naar behoren passen; 
controleer nogmaals of alle delen wel goed passen.
Controleer of alle te installeren onderdelen overeenstemmen met de tekening 
en of ze de juiste kleur, dikte en randafwerking hebben. Zorg ervoor dat alle uitsparingen
en openingen op de juiste plaats zitten en dat ze glad gefreesd en geschuurd zijn.
Controleer alle randen op afwijkingen en ga na of er geen kromtrekkingen 
of andere zichtbare tekortkomingen zijn. Neem voor u verder gaat contact op met de
Corian® verwerker wanneer u belangrijke afwijkingen vaststelt.

D.3. GEREEDSCHAP EN MATERIAAL

Hieronder volgt een lijst met artikelen die u bij het installeren van Corian ®

nodig zou kunnen hebben: 
veiligheidsbril
oordopjes
zaagtafels en reien
winkelhaken
verschillende klemmen
verlengkabel
stofzuiger
bovenfreesmachine van minimum 1600 W
scherpe frezen met de juiste diameter
vlakschuurmachine
bandschuurmachine met 100 mm brede band - schuurbanden korrel 100 -120-150-180
elektrische schaafmachine
schuurpapier korrel 80-120-150-180-220-320-400 (siliciumcarbide open structuur) Jöst
of 150-120-100-60-40 micron film (3M™ Scotch® )
bruine en grijze Scotch-Brite™ of superpad S/G (Jöst) & dustpad (Jöst)
lijmpistool
siliconenkit
lijmpistool met hotmeltlijmstaafjes
Corian® voeglijm (kleur volgens onze lijst met aanbevolen kleuren)
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handgereedschap: blokschaaf, beitel, hamer, schroevendraaiers, 
Stanleymes, rolmeter, enz.
polyethyleenfolie
stoflakens
schone witte doeken
kleurloze gedenatureerde alcohol
laminaat-/fineerspieën
plastic afplakband
afplakband
warmtewerende aluminiumband (Scotch® Brand Tape 425 van 3M™ Scotch ® )
Kaowool™ tape (alternatief: Neopreen tape 1,2 mm (3M™ Scotch ® ))

D.4. ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN VAN CORIAN ®

Laat Corian® delen bij het optillen of dragen niet doorhangen.
Is Corian® blootgesteld aan extreem lage temperaturen, laat het materiaal dan eerst 
op kamertemperatuur, ongeveer + 18 tot + 20 °C, komen alvorens u gaat installeren.

D.5. VOORBEREIDEN VAN DE WERKRUIMTE

Eventueel aanpassingswerk gebeurt het liefst niet ter plaatse.
Bij het frezen en schuren van Corian® wordt heel wat stof ontwikkeld. 
Probeer dit daarom zoveel mogelijk te beperken.
Alle schuurmachines zouden over een inrichting moeten beschikken waarmee 
ze op een stofzuiger kunnen worden aangesloten.
Bescherm de omliggende ruimten zoveel mogelijk met polyethyleenfolie of stoflakens.



D.6. BESTAANDE ONDERBOUWELEMENTEN/KASTEN VOORBEREIDEN

Het vervangen van een werkblad op bestaande kasten:

Alle voorzieningen voor elektriciteit, gas en water moeten indien mogelijk worden 
afgesloten/aangesloten door bevoegde en erkende personen.

Wanneer u oude werkbladen vervangt, verwijder die dan voorzichtig.
Let er op dat alle schroeven en spijkers van de werkbladen verwijderd zijn. 
Vlak scherpe randen af.

Controleer de bestaande onderbouw op stevigheid en stabiliteit.
Zijn aanpassingen nodig, doe dit dan nu.

Zorg ervoor dat de voor- en achterkant van het werkblad ondersteund wordt langs 
de opening.
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Afbeelding 1:
EEN WERKBLAD OP NIVEAU BRENGEN. 

Breng de elementen op niveau, lijn ze uit 

en bevestig ze eerst aan elkaar, daarna 

aan de achterwand.

Afbeelding 2:
BEVESTIGD AAN DE ACHTERWAND.

Bij een hoekonderbouw kan het nodig 

zijn een houten lat tegen de achterwand

te bevestigen als steun voor het Corian ®

werkblad. Sommige hoekkasten met 

draaibare schappen moeten vooraan 

extra ondersteund worden.

Afbeelding 3: 
DE ISOLATIE AANBRENGEN.

Controleer in keukens de positie van de 

vaatwasmachine en breng tussen de machine

en het Corian® werkblad isolatie aan 

(b.v. Superlux ® of iets gelijkwaardigs).
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Bij onderbouwelementen met gesloten bovenkasten in keukens moet het centrale 
gedeelte weggenomen worden, waarbij rond de omtrek een strook materiaal van ongeveer
50 – 75 mm wordt behouden. Hierdoor kan de warmte afvloeien maar wordt de onderbouw
toch niet verzwakt.
Dit wordt sterk aangeraden. Desondanks wordt de installatiegarantie niettemin 
gehandhaafd als de klant niet akkoord gaat met deze aanpassing.

Moet Corian® zonder ondersteuning vooruitsteken op de onderbouw, dan mag 
deze afstand voor 13 mm dik Corian® niet groter zijn dan 150 mm, en voor Corian® van 
19 mm niet meer dan 300 mm. Dit is nodig om in aanmerking te komen voor de 
DuPont installatiegarantie.

D.7. WERKBLADEN EN NADEN VOORBEREIDEN

Nu kan het Corian® werkblad op de gereedstaande onderbouwelementen worden gepast.
Zorg steeds voor voldoende speling bij de randen, zodat Corian® kan uitzetten en krimpen. 
Voor een werkblad is dat 1,5 mm bij elke muur, met andere woorden 3 mm in totaal bij
een blad van 3 meter.

1,5 mm

1,5 mm

Afbeelding 4:
1,5 mm SPELING.
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D.8. UITLIJNEN (WERKBLADEN ZONDER GEBOGEN ACHTERLIJSTEN)

Controleer, alvorens u de naden in het werkblad afwerkt, of de achter- of zijwand 
moet worden uitgelijnd. 

Ga voor het uitlijnen van het werkblad als volgt te werk. Teken de achterste rand 
van het Corian® blad af op de wand. Maak daarvoor gebruik van een klein houten blokje
en een potlood. Zorg dat alle afmetingen passen.

Om overtollig materiaal weg te nemen, kan desgewenst een elektrische schaaf, 
een bovenfreesmachine met een frees met rechte snijkanten of een bandschuurmachine
worden gebruikt.

Werk altijd eventuele freessporen weg en verwijder de scherpe randen.

Plaats een spie tussen de muur en de achterste rand van het Corian ® werkblad nadat
de maten op de wand zijn uitgezet. Hierdoor ontstaat ruimte voor uitzetting van 1,5 mm
die achteraf met siliconenkit moet worden afgedicht.

Afbeelding 5:
PAS AAN MET ELECTRISCHE 
VLAKSCHUURMACHINE 
OF BANDSCHUURMACHINE.

A
TNAKRETHC
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D.9. NADEN VOORBEREIDEN

Naden bij voorlijsten van niet meer dan 40 mm.
Hieronder worden de twee meest toegepaste methoden toegelicht: 

A. Standaard rand voorbereiden

Gebruik een bovenfreesmachine van minimaal 1600 W met een scherpe en rechte 
hardmetalen tweegroefsfrees.
Klem een rei op beide uiteinden van het werkblad dat moet worden aangepast. 
Meet de afstand van de grondplaat van de freesmachine tot de voorste rand 
van de frees en positioneer de rei dienovereenkomstig.
Druk voor het verwijderen van het overtollige materiaal de grondplaat van de freesmachine
stevig tegen de rei. Ga hierbij te werk van links naar rechts of van achter naar voor. 
Met deze methode wordt een rechte, haakse en parallelle freesrand verkregen. Leid de
freesmachine een tweede maal langs de rei om eventuele freessporen weg te nemen.
Schuur de gefreesde rand lichtjes af met schuurpapier korrel 150/180; 
let erop dat de bovenste rand daarbij niet wordt afgerond.

B. Spiegelfreesmethode

Deze werkwijze wordt toegepast wanneer beide randen van de naad gelijktijdig worden
gefreesd. De methode is vergelijkbaar met die hierboven, alleen worden hierbij de randen 
van de twee elementen die aan elkaar gekoppeld worden, samen gefreesd.

Plaats beide elementen van het werkblad evenwijdig ten opzichte van elkaar; 
laat tussen beide panelen een opening die smaller is dan de diameter van de frees.
Voer de frees van achter naar voor door de naad; beide naden worden gelijktijdig
gefreesd. Met deze methode wordt telkens een perfecte naad verkregen.
Schuur de gefreesde rand lichtjes na met schuurpapier met korrel 150/180; 
let erop dat de bovenste rand niet wordt afgerond.

Methode voor bladen met gebogen achterlijsten of met voorlijst van minimum 40 mm. 
Als rechte randen niet gewenst zijn, kunnen deze worden bijgewerkt met een scherpe
blokschaaf met kleine beitelhoek, een schraapstaal, een elektrische schaaf of een 
bandschuurmachine. 

Afbeelding 6:
STANDAARDGROEF.
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D.10. WANDBEKLEDING OP HET WERKBLAD AANBRENGEN

Moet er een muurbekleding of rechte achterlijst aangebracht worden op het werkblad 
van Corian® , dan doet u dat best nu. Voor muurbekleding volgt u de onderstaande
instructies (zie 11. Muurbekleding). 

Rechte achterlijsten moet u controleren en uitlijnen voor het correct inpassen, 
rekening houdend met uitzettingsruimte.

Gebruik kleurloze gedenatureerde alcohol en een schone, katoenen doek 
om de achterlijst en het werkblad te reinigen.
Plaats een ononderbroken rups DuPont siliconenlijm met dezelfde kleur 
over de volledige lengte van de onderste rand van de achterlijst.
Draai de achterlijst om en druk ze tegen het werkblad en de achterwand. 
Verwijder alle siliconenresten van de achterlijst en reinig met een witte doek 
bevochtigd met kleurloze gedenatureerde alcohol. 

DuPont ontraadt muurbekleding op achterlijsten of werkbladen aan te brengen 
met Corian® voeglijmen. 

D.11. WANDBEKLEDING

Moet de wandbekleding onder het werkblad doorlopen, plaats deze dan alvorens 
de randen op elkaar worden aangesloten. Voordat u Corian® plaatst, moet de te bekleden
muur glad en vrij van stof en vuil zijn. Gebruik daarvoor kleurloze gedenatureerde alcohol
en een schone, witte katoenen doek.

Op voorwaarde dat de tegels goed vastzitten, kan men Corian® rechtstreeks tegen 
de bestaande tegelwand monteren. Maak deze draagwand echter eerst goed schoon.

Afbeelding 7:
SPIEGELFREESMETHODE.

Het is mogelijk dat een deel van het werk vanaf de onderkant van het werkblad 
moet gebeuren.
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Alle uitsparingen voor stopcontacten e.d. moeten met een bovenfreesmachine 
en een tweegroefsfrees worden uitgefreesd.
Schuur tot slot alle randen na met schuurpapier met korrel 150.

A. Frees alle elementen van de wandbekleding op maat uit en controleer de pasvorm.
Om in aanmerking te komen voor de DuPont installatiegarantie moet tussen 
de wand of de kasten een uitzettingsruimte van minimum 3 mm worden voorzien.

B. Reinig de achterkant van de Corian® muurbekleding met kleurloze gedenatureerde 
alcohol en een schone, witte doek. 

C. DuPont siliconenkit of neopreen montagelijm moet als volgt op de achterkant van het
Corian® paneel worden aangebracht:

Breng een onderbroken rups van bovengenoemde kit aan rond het Corian® blad, dit
op ongeveer 25 mm van de buitenste rand. Breng vervolgens 30 mm grote toefjes
van datzelfde product aan binnen deze lijmrand. Houd daarbij steeds dezelfde 
tussenafstand aan, d.w.z. ongeveer 200 mm van middelpunt tot middelpunt. 
Rond uitsparingen voor bijvoorbeeld stopcontacten moet op 20 mm van de rand
een ononderbroken rups siliconenlijm of neopreen montagelijm worden aangebracht.
Om een wand niet te moeten stutten, kan hotmeltlijm aan de achterkant van het
blad worden aangebracht, net voordat dit tegen de wand wordt geplaatst.
Druk Corian® wandbekleding stevig tegen de muur. Controleer de panelen achteraf
met een rei op afwijkingen.

Afbeelding 8:
LIJM OP EEN PANEEL AANBRENGEN.

D.12. NADEN VERLIJMEN MET CORIAN ® VOEGLIJM

Zodra het werkblad is uitgezet en de muurbekleding is gemonteerd op het werkblad,
moet worden gecontroleerd of alle naden parallel lopen en geen openingen vertonen
wanneer ze zijn samengevoegd.

Stel dit proefondervindelijk vast door de bladen tegen elkaar te klemmen. Op die manier
kunt u vaststellen hoe de naad er uiteindelijk gaat uitzien.
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Bepaal volgens welke methode u het te lijmen Corian® materiaal tegen elkaar aanlegt. 
Dit kan namelijk op verschillende manieren gebeuren: 

A. houten staven en stelwiggen.
B. houten blokjes die met hotmeltlijm aan weerszijden van de naad worden bevestigd 

en met klemmen worden aangedraaid.

C. het type koppelbouten dat voor laminaat werkbladen wordt gebruikt.
D. zuignappen (vacuüm).

Alle naden in werkbladen moeten worden versterkt.
Voor Corian® worden twee soorten naden aanbevolen: 

1. Standaard verstevigde stuiknaden:
Alle standaard stuiknaden moeten direct onder de naad versterkt worden om maximale
stevigheid te garanderen.
Als er geen verwarmingstoestel aanwezig is, mag de versterkte strook recht zijn.

Afbeelding 9:
STROKEN OP HET MATERIAAL
+ KLEMMEN.

50 mm

12,3 mm

Afbeelding 10:
STANDAARD VERSTERKTE NAAD.

2. Schuin afgewerkte verstevigde stuiknaden:
Alle Corian® naden naast de verwarmingsbron en alle types keukenwerkbladen 
moeten afgeschuind worden.
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50 mm

12,3 mm

Afbeelding 11:
SCHUIN AFGEWERKTE VERSTEVIGDE NAAD.

Afbeelding 12a:
MAAK DE NAAD SCHOON 
MET KLEURLOZE GEDENATUREERDE ALCOHOL
EN EEN SCHONE WITTE DOEK.

Afbeelding 12b:
BRENG DE PLATEN NAAR ELKAAR TOE 
EN LAAT 2 mm RUIMTE TUSSEN DE PLATEN. 
GEBRUIK DE REST VAN CORIAN ® VOEGLIJM 
OM DE NAAD OP TE VULLEN.

Voor versterkte naden moeten de delen van het werkblad uit elkaar worden geschoven,
zodat de volledige breedte van de Corian® versterkingsstrook vrij komt.

Reinig de naad en de versterkingsstrook met een schone witte doek en kleurloze 
gedenatureerde alcohol.
Breng vervolgens in een golfvormig patroon een rups Corian® lijm aan over de 
volle lengte van de versterkingsstrook; ook op de onderste rand van de naad 
moet een ononderbroken rups worden aangebracht.
Schuif de twee delen van het werkblad naar elkaar toe maar laat tussen de elementen
een kleine opening van ca. 2 mm.
Plak de voorste rand van het werkblad af met doorzichtig plastic afplakband.
Vul met de resterende Corian® voeglijm de naad op. Gebruik daarbij voldoende 
product, zodat een ononderbroken rups Corian® voeglijm uit de naad komt 
als de bladen tegen elkaar worden gedrukt.
Oefen volgens de gekozen spanmethode druk uit op de koppelnaad; 
controleer daarbij de uitlijning.
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Afbeelding 12c:
DRUK DE BLADEN TEGEN ELKAAR AAN.

Afbeelding 12d:
DRUK DE LIJMNAAD AAN ZONDER TE VEEL
SPANNING TE VEROORZAKEN.

Opmerking:
Maakt u gebruik van koppelbouten, druk Corian® bladen dan zó tegen elkaar dat het verlijmingsproces 

kan worden gecontroleerd. Deze bouten kunnen nu via de onderkant van het werkblad worden aangetrokken.

Voer de druk echter niet te hoog op. Van belang is dat, wanneer de naad volledig uitgehard is, de bouten 

een halve slag worden losgedraaid of verwijderd om overtollige druk weg te nemen. Laat de naad vervolgens

circa 45 minuten verder uitharden. (Installatietemperatuur ca. + 17 °C)

Om de controleren of de lijm gehecht heeft, drukt u met een vingernagel tegen de naad.
Als hierbij een kerf ontstaat, moet u de lijm nog een tijd laten drogen.

D.13. AFWERKING VAN DE NAAD

Verwijder de met hotmeltlijm bevestigde houten blokjes en de klemmen, 
of ander materiaal waarmee de naad werd gekoppeld.
Verwijder de lijmresten met een brede beitel met afgeronde hoeken 
en reinig het oppervlak.
Neem met een scherpe blokschaaf met kleine beitelhoek de overtollige Corian®

voeglijm zo dicht mogelijk tegen de wand weg als de schaaf toelaat. De resterende 
lijm kan dan met de schuurmachine worden weggewerkt. 
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Reinig het oppervlak en schuur het materiaal als volgt. 

Voor het schuren van naden gebruikt men over het algemeen een vlakschuur- 
of bandschuurmachine met een 100 mm brede grondplaat en een schuurband 
van siliciumcarbide, bij voorkeur met korrel 100 of 120 omdat deze structuur 
het beste resultaat geeft.

Bandschuurmachine:
Houd een bandschuurmachine horizontaal op het oppervlak en beweeg ze 
voortdurend heen en weer om oververhitting te voorkomen.
Let er tijdens deze bewerking op dat het Corian® oppervlak niet wordt uitgehold. 
De bandschuurmachine moet uitgerust zijn met een afzuiging, zodat al het stof 
dat zich hierbij ontwikkelt rechtstreeks in de stofzuiger wordt gezogen.
Een bandschuurmachine laat sterke schuursporen na op het oppervlak van Corian ® . 
Om deze weg te schuren, past u de hieronder beschreven methode toe.
Ga op identieke wijze te werk voor de andere naden.

Vlakschuurmachine:
Als alternatief kunt u een roterende vlakschuurmachine of een vlakschuurmachine met
siliciumcarbide schuurpapier met korrel 120 P of 120 micron gebruiken om overtollige
voeglijm tot op het oppervlak weg te schuren.
Over het algemeen zullen roterende vlakschuurmachines sneller en efficiënter 
slijpen dan vlakschuurmachines. 

Afbeelding 13:
LIJMRESTEN VERWIJDEREN MET EEN SCHAAF.

Afbeelding 14:
VLAKSCHUURMACHINE.
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1. Voor schuurpapier met korrel 100, 60 – 30 micron, schuur de naadzone opnieuw.

2. Voor gebruik van siliciumcarbide schuurpapier, gebruik korrel 150, 220 – 360 en schuur

de naadzone opnieuw.

Reinig het oppervlak steeds met een schone, droge doek tussen de verschillende schuur-
beurten door.

Opmerking:
Heeft u te maken met effen kleuren, schuur dan een laatste maal met een bruine Scotch-Brite™ 7447 van

3M™ Scotch ® . Is het een korrelpatroon, gebruik dan een grijze Scotchbrite™ 7448 van 3M™ Scotch ® of

Superpad S/G 600 (Jöst).

Meer gedetailleerde informatie over schuurtechnieken vindt u in het meest recente 

nieuwsbulletin over schuren op onze beveiligde website. Ook uw Corian® leverancier 

kan u hier meer over vertellen. 

Het hele werkblad moet onder de geschuurde naden worden weggewerkt om alle oneffenheden 

in de patina te vermijden. 

D.14. CORIAN® WERKBLADEN BEVESTIGEN OP ONDERBOUWELEMENTEN/KASTEN

Boor gaten in de achterste en voorste lat. Maak daarvoor gebruik van een HSS-boor
met een 1 – 2 mm grotere diameter dan die van de schroef waarmee het bovenblad
aan de onderbouw/kast wordt bevestigd.
Kies schroeven die niet te lang zijn: ze mogen niet volledig door de onderliggende 
latten gaan en in het Corian® werkblad steken en let er daarbij op dat deze laatste 
niet te vast wordt aangedraaid.

D.15. KRAANGATEN

Heeft de verwerker geen kraangaten gemaakt, dan maakt u die het best voordat u het
werkblad installeert.
Gebruik daarvoor een bovenfreesmachine met een scherpe tweegroefsfrees en sjabloon
of een gatenzaag.

D.16. TER PLAATSE GEMAAKTE KOOKPLAATUITSPARINGEN

DuPont beveelt sterk aan dat alle uitsparingen door de verwerker in de fabriek worden
uitgevoerd. Omdat hier ingewikkelde technieken aan te pas komen, is het nogal moeilijk
voor de installateur om dit ter plaatse te doen.

®
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Heeft men echter geen andere keuze, ga dan als volgt te werk. 

A. Standaard uitsparing: 
(Voor kookplaten met een hoekradius van 60 mm of meer)
1. Met behulp van een sjabloon met de vereiste afmeting voor de kookplaat maakt 

u de uitsparing in het Corian® werkblad, zaag hierbij ook de voor- en achterlatten 
van het M.D.F.-raamwerk door.
Maak de uitsparing in het Corian® werkblad met behulp van een ringgeleider en 
een rechte frees van 12 mm x 50 mm in een bovenfreesmachine van minimaal 1600
W. De uitsparing moet rondom minstens 3 mm groter zijn dan de ommanteling van
de kookplaat. Het is raadzaam om eerst door het Corian ® blad te zagen en de frees
daarna te laten zakken om ook het MDF-raamwerk door te zagen.

2. Verwissel het freesblad en breng het speciale ronde freesblad in 
(boven- en onder r. 1.5 mm). 
Kleef een strook M.D.F. of triplex met hotmeltlijm aan weerskanten van de 
uitsparing en vorm één vlak met de gefreesde rand van de uitsparing.

3. Schuur de randen van de uitsparing glad en zorg ervoor dat er geen inkervingen 
of andere oneffenheden overblijven.

4. Breng aluminiumband van 3M™ Scotch ® aan.
Laat rondom minstens 3mm opening. Het gebruik van keramische isolatietape 
(Kaowool™) wordt aanbevolen.

5. Snijd alle overtollige 3M™ Scotch ® rond de rand of de kookplaat weg.

Opmerking: zie onderstaande tekening

B. "Versterkte" uitsparing: 
(Verplichte methode voor het installeren van rechthoekige kookplaten)

(Voor een uitgebreide uiteenzetting van deze methode en de patronen uit papier, 

gelieve het verwerkershandboek, uitsparingen in Corian® , hoofdstuk 8, op de 

www.corianenterprise.com of uw Corian® leverancier te raadplegen)
1. De uitsparing moet worden gemaakt met een bovenfreesmachine en een scherpe,

rechte frees met een diameter van 10 – 12 mm. Dit is het enige juiste gereedschap 
voor dergelijke uitsparingen. Gebruik steeds het juiste sjabloon naargelang de dikte
van de gebruikte geleidingsring.

2. Vergeet vooral niet alle binnenhoeken te schuren en daarbij alle freessporen weg te
nemen. Schuur de boven- en onderrand tot minimaal 1,5 mm, tot ze afgerond en glad zijn. 

3. Ga bij het schuren van hoeken voorzichtig te werk omdat deze erg kwetsbaar zijn.
Daarom moet elke hoek verstevigd worden met een tweede stuk Corian® en gehecht
worden met Corian® voeglijmen. Laat tussen de uitsparing en het elektrische toestel
een opening van 3 tot 6 mm, of meer indien mogelijk.

4. Plak warmtewerende aluminiumband van 3M™ Scotch® rond de uitsparing. 
De band moet worden aangebracht op de zone van het bovenvlak waarop de flensrand
van de kookplaat rust, waarbij het resterende deel van deze band in de uitsparing
wordt gevouwen. Het gebruik van Kaowool™ isolatietape wordt aanbevolen.
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5. De vier hoeken worden bij voorkeur dubbel verstevigd met de band; 
zorg er daarbij voor dat alle randen overlappen. 

Opmerking:
Een ruimte van minimaal 50 mm achter de kookplaat is vereist. 

Voor een volledige wandbekleding achter een gaskookvuur is 100 mm ruimte aangeraden. 

Dit kan enkele aanpassingen vereisen aan het ontwerp van de kasten. Kaowool™ is ten zeerste aangeraden

voor industriële kookinstallaties of voor bain-marie buffetten.

Opmerking:
Geïntegreerde kookplaten vallen onder de DuPont garantie enkel en alleen indien de volgende richtlijnen

gevolgd worden.

150 mm
m

m 051

45°

35 mm

60 mm

Afbeelding 15:
DE "VERSTERKTE" UITSPARING.

Hoekdetail

Vers terking

Corian® plaat 
(Vooraanzicht)

Corian® plaat 
(Bovenaanzicht)13 mm 

or 19 mm

Warmtewerende 
3M™ Scotch ® band

2 mm
ceramische band

3 mm

ONDEROMBOUW

Afbeelding 16:
GEÏNTEGREERDE (VLAK INGEBOUWDE)
KOOKPLAAT

KOOKPLAAT

CORIAN®

Afdichtingsband 
(meegeleverd door de kookplaatfabrikant)

2mm silicone-
of flexibele
PU-lijm

Rondom doorlopende 
steunbalken van hout of 
multiplex, bevestigd aan de binnenkant van de kasten.
LAAT 2mm SPELING TUSSEN CORIAN ® EN DE KOOKPLAAT.

Aluminium tape
van 3M™ Scotch ®
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1. De uitsparing moet worden gemaakt met een bovenfreesmachine en een scherpe,

rechte frees met een diameter van 10-12 mm. Dit is het enige juiste gereedschap voor

deze procedure. Gebruik steeds het juiste sjabloon om de uitsparing 2 mm groter te

maken dan de omtrek van het toestel.

2. Vergeet vooral niet alle binnenhoeken te schuren en daarbij alle freessporen weg te

nemen. Schuur de boven- en onderrand tot minimaal 1.5 mm, tot ze afgerond en glad zijn.

3. Ga bij het schuren van hoeken voorzichtig te werk omdat deze erg kwetsbaar zijn. 

Laat tussen de uitsparing en het elektrisch toestel een opening van minimaal 3 tot 

6 mm, of meer indien mogelijk.

4. Bevestig de voorgevormde stroken MDF of triplex aan de binnenkant van de kasten 

en aan elkaar. Bescherm de strook met warmtewerende 3M™ Scotch ® -aluminiumband.

5. Bevestig de afdichtingsband van de fabrikant, plaats de kookplaat in het midden van 

de uitsparing en breng 2 mm silicone- of flexibele PU-lijm aan.

Een kookplaat installeren:
Plaats de kookplaat in het midden van de uitsparing
Controleer of alle vereiste isolatiematerialen zijn aangebracht
Installeer de kookplaat zoals beschreven in de installatiehandleiding van 
de fabrikant van de kookplaat.

Breng het kooktoestel indien mogelijk aan op het Corian® -werkblad met een 

ononderbroken rups siliconenkit. Indien dit niet mogelijk is, bevestig het kooktoestel dan 

op de onderliggendesteunlatten, oefen niet te veel druk uit op de inklemmingspunten. 

Zorg ervoor dat er geen schroeven rechtstreeks in Corian® gedraaid worden.

D.17. INSPECTIE EN REINIGING

Neem kleine krassen weg met een laatste schuurbeurt met een vlakschuurmachine 
en geschikte schuurschijven. Polijst desgewenst het hele oppervlak met een 
Scotch-Brite™ of Superpad S/G (Jöst) zodat een gelijkmatige glans wordt verkregen.

Laat het uitgefreesde deel dat door de verwerker wordt meegeleverd achter bij de klant
of bewaar het op een aparte plaats in de installatie, zodat het in geval van een reparatie
kan worden gebruikt.

Reinig de omgeving grondig en verwijder al het overtollige stof.
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D.18. RICHTLIJNEN M.B.T. HET ONDERHOUD 

Toon de klanten persoonlijk hoe ze vlekken kunnen wegnemen met behulp van een zacht
schuurpoeder of een milde schuurcrème en met een cirkelvormige beweging.

Laat de gebruiks- en onderhoudsinstructies achter bij uw klant. 

®

®

®

®
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