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DEZE HANDLEIDING VERSTREKT 
ALGEMENE AANWIJZINGEN MET 
BETREKKING TOT HET ONTWERP, DE 
VERPAKKING EN VERPLAATSING EN 
DE INSTALLATIE VAN EEN DEKTON® 
WERKBLAD

Wij raden aan om de rest van de informatie over Dekton®, zoals 
handleidingen voor de vervaardiging of informatie over de veiligheid na 
te kijken voordat u met het werk begint. Ga voor raadpleging van deze 
documenten over het product naar de website www.dekton.com of win 
inlichtingen in bij Cosentino, S.A. 
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ONTWERPPRINCIPES

METINGEN 

Exacte metingen zijn essentieel 
voor efficiënt werk. Daarnaast 
moet er rekening mee worden 
gehouden dat een passende 
coördinatie tussen de meting, 
vervaardiging en installatie 
noodzakelijk is. 

Voor de meting van het werkblad 
is het volgende gereedschap 
nodig: meetlint, waterpas (2 
meter),  verstekhaak, potloden, 

Er worden steeds vaker grote 
platen gebruikt voor werkbladen. 
Deze platen zijn erg zwaar 
en als het materiaal dat als 
ondersteuning dient niet goed 
aansluit of niet waterpas is, heeft 
dit een negatieve uitwerking 
op de integriteit van het 
werkblad. Dekton® raadt aan om 

ONTWERP VAN 
HET ZAAGPATROON
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liniaal en gemillimeterd papier 
(indien van toepassing).

Tijdens het opmeten moet de 
toestand van het meubel worden 
bekeken: de nivellering van 
de meubels en de structurele 
integriteit (onbuigzaam en 
bestendig meubilair). Dit om 
te controleren of er defecten 
zijn voordat we met het werk 
beginnen.

Om een juiste meting te 
garanderen, wordt een schets 
gemaakt van de werkruimte en 
een opengewerkte tekening 
van het werkblad. Er dient 
gecontroleerd te worden of de 
voegen en de losse stukken 
juist ontworpen zijn (grootte, 
geometrie, naden van de platen).

verbindingen in de complexe 
geometrie en een verstekprofiel 
aan te brengen.

Er moet bijzondere aandacht 
worden besteed aan L-vormige 
platen. Daarbij moeten de 
aanbevelingen voor interne 
versterkingen en ondersteuning 

van het werkblad die in de 
volgende paragrafen worden 
gegeven nauwkeurig worden 
opgevolgd. Als het ontwerp 
dit toestaat raadt Dekton® aan 
om zaagpatronen te maken bij 
L-vormige werkbladen.
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R5mm
45º

3mm

45º

R5mm
3mm

1) WERKBLADEN MET 
EEN RECHTE RAND 

2) WERKBLADEN MET 
EEN VERSTEKRAND 

3) ANDERE 
MOGELIJKHEDEN

OPTIE A

OPTIE B

OPTIE A

Werkbladen met een rechte 
of verstekrand.

OPTIE B

Werkbladen met een rechte 
rand.

Op grond van de afwerking van 
het oppervlak van DEKTON®  wordt 
aanbevolen om het ontwerp voort 
te zetten en zo een oplossing 
te bieden voor een efficiënt en 
praktisch ontwerp.

De 
afbeelding toont 

het werkblad uit één 
stuk met een getextureerde 

matte afwerking en 
doorlopende aders en laat 
de manier zien waarop de 

verbindingen worden 
gemaakt:

R10

3mm
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UITSPARINGEN. 
MINIMALE RADIUSSEN 
EN MINIMALE AFSTANDEN

MINIMALE 
RADIUSSEN 

In de in de DEKTON® platen gemaakte uitsparingen moet een minimale 
radius van 5 mm worden aangebracht. Aanbevolen wordt om grotere 
stralen te maken als het ontwerp van de keuken dit toelaat, aangezien de 
plaat hiermee rigider wordt.

Hierna worden aanbevolen 
voorbeelden van uitsparingen 
voor spoelbakken, 
kookplaten, inkepingen voor 
kolommen, enz. getoond.

Kookplaat R 10 mm
Spoelbak R 20 mm Ombouw  R 5 mm

Kookplaat R 10 mm Spoelbak R 20 mm Ombouw R 5 mm

R 10 mm R 20 mm
R 5 mm 
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MINIMALE 
AFSTANDEN

De volgende afstanden moeten in 
acht worden genomen: 

 ‣ De afstand tussen de uitsparing 
en de rand dient minimaal 5 cm 
te bedragen. 

 ‣ De afstand tussen de uitsparing 
en de verbindingen/voegen 
dient minimaal 15 cm te 
bedragen. 

 

Voor 
het maken van 

lange uitsparingen, die 
voorzien worden van twee 

draagbalken, wordt aangeraden om 
afzonderlijke platen te gebruiken. 
Ook kan ervoor gekozen worden 
om tijdens het transport een van 

tevoren gezaagd latje aan de 
andere kant te laten 

zitten.

Uitsp
aring voor afzuigapparaat 

Min. 50 mm

Min. 150 mm

Min. 50 mm

Min. 50 mm

Min. 50 mm
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UITSTEKENDE 
DELEN

Aanbevolen wordt om de 
volgende afstanden voor de diktes 
bij uitstekende delen in acht te 
nemen:

De voorgaande tabel is alleen van toepassing op werkbladen met een uitsparing. 
Voor meer informatie dient u contact op te nemen met Cosentino®

*A ≥ 60 cm; V = Uitstekend deel;  VL = Lang uitstekend deel; VC = Kort uitstekend deel 
Maximale punctuele statische belasting = 100 kg 
Voorwaarden: (4) (5) C1, C2 ≥ 10 cm; C1 + C2 ≥ 35 cm
 (6) C1, C2, C3,  C4 ≥ 10 cm; C1 + C2 ≥ 35 cm; C3 + C4 ≥ 35 cm

*A ≥ 60 cm; V = Uitstekend deel;  VL = Lang uitstekend deel VC = Kort uitstekend deel 
Maximale punctuele statische belasting = 100 kg

UITSTEKENDE DELEN OP WERKBLADEN ZONDER UITSPARINGEN 12mm 20mm

Uitstekende delen gehele zijde (1) (2) V ≤ 25 cm V ≤ 50 cm

Uitstekende delen gedeeltelijke zijde (3) 
V

L
 ≤ 50 cm;  

V
C
 ≤ 20 cm

V
L
 ≤ 100 cm;  

V
C
 ≤ 40 cm

A

V

A

V

≥V

≥V
L

V
L

V
C

≥V
C

 1

 4

 2

 5

 3

 6

UITSTEKENDE DELEN OP WERKBLADEN MET UITSPARINGEN 12mm 20mm

Uitstekende delen gehele zijde (4) (5) V ≤ 25 cm V ≤ 50 cm

Uitstekende delen gedeeltelijke zijde (6) 
V

L
 ≤ 50 cm;  

V
C
 ≤ 20 cm

V
L
 ≤ 100 cm;  

V
C
 ≤ 40 cm

A

V

V ≥V

C
2

C
1

≥V

V

C
1

C
2 C

2
C

1

C
3

C
4

≥V
L

V
L

V
C

≥V
C
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RANDEN 
WERKBLADEN

VERSTEKRAND

VOEGEN. 
VERBINDINGEN 
EN OPSTAANDE 
RANDEN 

GEPOLIJSTE RAND 
IN INBOUWRUIMTE

ONGEPOLIJSTE 
RAND

RECHTE 
RAND

Aanbevolen wordt om de blootgestelde randen van de werkbladen af te 
schuinen zodat ze beter bestand zijn tegen stoten en eventuele kepen 
of barsten worden vermeden. Hoe schuiner de facet, hoe hoger de 
stootvastheid. De minimale afschuining bedraagt 1 mm wanneer deze 
verborgen en niet blootgesteld (bijvoorbeeld tegen de wand aan) is en 
3 mm wanneer de facet zichtbaar en blootgesteld is. Desondanks is het 
gebruikelijk om grotere afschuiningen te maken dan die hiervoor zijn 
uiteengezet vanwege de technische complexiteit ervan. 

Dekton® raadt aan om de volgende randen voor werkbladen te gebruiken:

Vanwege de onregelmatigheden 
van de wand en de mogelijke 
structurele bewegingen van het 
gebouw wordt aanbevolen om 
langs de omtrek een uitzetvoeg 
van 3 mm bij het werkblad 
over te laten. Deze moeten in 
zichtbare delen met silicone 
worden gevuld. De plaats waar 
de opstaande rand en het 
werkblad elkaar raken moet 
met silicone worden afgedicht.

Door deze randen wordt het afschilferen en afbreken tijdens 
het gebruik van het werkblad verminderd.

Scheiding van 3 mm
Vullen met silicone.

3mm

3mm

3mm

1mm

1mm

3mm

3mm

3mm

1mm

1mm

3mm

3mm

3mm

1mm

1mm

3mm

3mm

3mm

1mm

1mm

1/4 rand

Wand
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SPARINGEN VOOR 
SPOELBAKKEN EN KOOKPLATEN

Geïntegreerde kookplaten en spoelbakken worden steeds meer 
in keukenaanrechten gebruikt. Er zijn drie soorten geïntegreerde 
spoelbakken:

De rand is volledig beschermd door de spoelbak.

A) GEÏNTEGREERDE SPOELBAK (OPBOUW)

De dichtheid wordt gegarandeerd door een 1 mm brede rand 
silicone. Dekton® raadt aan om geïntegreerde spoelbakken alleen op 
werkbladen van 12 en 20 mm te installeren.

B) GEÏNTEGREERDE SPOELBAK (VLAKINBOUW)

In dit geval wordt de rand vaker blootgesteld aan stoten. 
Aanbevolen wordt om halfronde randen te maken.

C) SPOELBAK ONDER WERKBLAD (ONDERBOUW)

Spoelbakken met schuine vlakken moeten met 
Mastidek verlijmd worden met een stuk van hetzelfde 
materiaal. Op deze manier blijft de oorspronkelijke 
textuur van het product bewaard. 

Hierna wordt een afbeelding getoond met het door 
Dekton® aanbevolen ontwerp van spoelbakken:

In de gevallen A en 
B wordt het materiaal 

beschermd. Deze worden 
aanbevolen in zones die 

blootgesteld zijn aan 
mogelijke stoten.

12 mm

x + 2 mm
x + 2 mm

8 mm
Máx.

4 mm
Máx. 20 mm

2mm

12 mm

x + 2 mm
x + 2 mm

8 mm
Máx.

4 mm
Máx. 20 mm

2mm

Max.  
4 mm

Max.  
8 mm
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Spoelbakken 
die zijn gemaakt van 

stukken van hetzelfde 
materiaal en in verstek aan het 
werkblad zijn bevestigd worden 

niet aanbevolen, omdat de 
minimale interne radius van 5 

mm niet in acht wordt 
genomen.

Daarnaast wordt voor grote spoelbakken aanbevolen 
om klembalken aan de onderkant van de spoelbak te 
plaatsen, zodat het gewicht wordt opgevangen door 
de staven en niet door het werkblad.

AANVULLENDE 
INFORMATIE

 

Klembalk voor spoelbak

Als er afdruipgroeven worden aangebracht, dient de 
plaats waar deze zich bevinden te worden versterkt. 

Cosentino® garandeert dit soort bewerkingen enkel 
wanneer deze niet meer dan 25% van de dikte van het 
materiaal overschrijden, d.w.z. 5 mm voor een dikte 
van 20 mm en 3 mm voor een dikte van 12 mm, de 
afgeschaafde zone is gepolijst en als op die groeven de 
door Cosentino® ontwikkelde kleursorteerder “COLOR 
ON” is aangebracht.
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Voor ingebouwde kookplaten worden dezelfde ontwerpprincipes als voor 
spoelbakken gebruikt. Aanbevolen wordt om een minimale afstand van 
50 mm te bewaren tussen de kookplaat en de Dekton®  wandbekleding in 
geval van elektrische en inductiekookplaten en 80 mm bij gaskookplaten.

KOOKPLATEN

Dekton® raadt aan om genivelleerde kookplaten alleen op werkbladen 
van 12 en 20 mm te installeren met inachtneming van de volgende 
afstanden:

X = Door de fabrikant van de kookplaat aanbevolen maat

12 mm

x + 2 mm
x + 2 mm

8 mm
Máx.

4 mm
Máx. 20 mm

2mm

12 mm

x + 2 mm
x + 2 mm

8 mm
Máx.

4 mm
Máx. 20 mm

2mm

12 mm

x + 2 mm
x + 2 mm

8 mm
Máx.

4 mm
Máx. 20 mm

2mm

12 mm

x + 2 mm
x + 2 mm

8 mm
Máx.

4 mm
Máx. 20 mm

2mm

Hittebestendige silicone 2mm

Min. 50mm Min. 80mm 

Max.  
4 mm 

Max.  
8 mm 

R Min. 10 mm 
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Wandbekleding binnenshuis kan verlijmd worden 
door een eenvoudig beplatingssysteem, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van cementlijm (raadpleeg 
hiervoor de handleiding voor de installatie van 
Dekton® van groot formaat), welke direct op de 
draagmuur wordt aangebracht met daarop de 
Dekton® platen.

Ook kan er silicone of lijm met een goede hechting 
zoals polyurethaan- of epoxylijm worden gebruikt.

Uitsparingen voor het aanbrengen van accessoires 
(stopcontacten, schakelaars, enz.) moeten door 
middel van ronde boorgaten worden gemaakt. Deze 
kunnen elkaar overlappen. Boorgaten moeten met 
gehomologeerd gereedschap worden gemaakt.

WANDBEKLEDING 
EN ACCESSOIRES

Als men het boorgat 
in de buurt van een hoek 

wil maken, dient ten minste 
een afstand van 5 cm tussen 

de hoek en het boorgat te 
worden gelaten.



16 INSTALLATIEHANDLEIDING WERKBLADEN

VERPAKKING EN 
VERPLAATSING VAN 
DE BEWERKTE PLAAT

VOORBEREIDING 
VAN DE PLAAT EN 
KWALITEITSCONTROLE 

Nadat het werkblad is vervaardigd, 
is het belangrijk om de platen 
op werkbanken te leggen 
en de kwaliteit na te kijken. 
Controleer met de tekening van 
de bestelling de maten van de 
platen, de afgeschuinde randen, 
uitsparingen, enz.

VERPAKKING 

Na de visuele inspectie van 
de plaat moet deze verpakt 
worden. Hiervoor moeten de 
randen met hoekbeschermers 
worden afgedekt om stoten te 
voorkomen en het oppervlak met 
beschermfolie.

Voor platen met grote 
uitsparingen wordt aanbevolen 
om klembalken te gebruiken om 
te voorkomen dat de plaat zich 
verplaatst en breekt.
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LADEN 
EN LOSSEN

A) Maak de schraag (van hout 
of metaal, op grond van de 
bestemming van de plaat) klaar, 
dek de schraag met hout of met 
een stootkussen af om tijdens het 
transport bewegingen en stoten 
te dempen.

B) Breng de bestelling aan 
weerszijden van de schraag aan 
en breng de lading in evenwicht 
zodat de platen goed op de 
structuur van de schraag komen 
te liggen.

C) Maak de lading met hout of 
lijmklemmen, zonder te veel druk 
uit te oefenen, maar wel stevig en 
veilig vast.

D) De lading op veilige wijze, 
zonder risico’s te nemen, met een 
heftruck naar de vrachtwagen 
vervoeren.

E) Voor het lossen controleren 
of de platen zich tijdens het 
transport niet hebben verplaatst 
en dat ze in goede staat zijn 
aangekomen.

Het is belangrijk om ervoor te 
zorgen dat de platen verticaal 
worden vervoerd, in het bijzonder 
wanneer het gaat om platen met 
uitsparingen.
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* Cosentino® raadt aan om altijd tussenribben bij een dikte van 12 mm te gebruiken.

De dikte van 8 mm wordt niet in overweging genomen omdat deze aan de 
onderkant continu moet worden ondersteund. De aanbevelingen voor het 
maximumgewicht die in de vorige tabel worden vermeld verwijzen naar 60 cm 
brede werkbladen.

INSTALLATIE VAN 
HET WERKBLAD

STEUNEN EN 
VERSTERKINGEN 

WERKBLADEN MET UITSPARINGEN 56 X 49 cm (inductieplaat) P - Maximumgewicht (kg) D - Afstand tussen steunen (cm) 

12 mm 75

5620 mm 100

 WERKBLADEN ZONDER UITSPARINGEN

12 mm 100
120*20 mm 150

Voordat met de installatie van het werkblad wordt 
aangevangen, moet er rekening mee worden 
gehouden dat er een juiste ondersteuning voor 
het Dekton® werkblad nodig is. De steunzone 
moet schoon en vrij van voorwerpen zijn. Voor de 
aanbeveling van fabrikanten van gereedschap, 

Versterkingen van werkbladen in een keuken 
zijn uiterst belangrijk om de juiste installatie te 
garanderen. Die versterkingen moeten er altijd zijn 
en voortdurend worden ondersteund. Daarnaast 
moeten ze stevig genoeg zijn met een minimum 
breedte van 2 cm. Ze moeten zijn opgenomen in 
het keukenmeubel (voor ontwerpen met rechte/

vulpasta’s en aanvullende producten dient 
rechtstreeks contact op te worden genomen met 
de Cosentino vertegenwoordiger in het dichtst bij 
zijnde CENTER. Hij kan u oriënteren om een perfecte 
bewerking te garanderen.

simpele rand) of verborgen in de structuur van het 
werkblad (wanneer het ontwerp een verstekrand 
heeft). In de volgende tabel wordt weergegeven welk 
maximumgewicht het werkblad (met uitsparingen en 
zonder uitsparingen) mag verdragen afhankelijk van 
de dikte en afstand tussen de steunen:
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WERKBLADEN MET 
EEN RECHTE RAND

WERKBLADEN  
ZONDER UITSPARINGEN

WERKBLADEN MET  
UITSPARINGEN 60 X 60 CM

D

60cm

P

P

D = 60cm

P

D = 120cm

D

P

49 56

60cm

Als 
het gewicht of de 

afstand tussen de steunen 
van het werkblad boven de in de 

vorige tabel vermelde grenswaarden 
liggen, wordt aanbevolen om het 

werkblad te versterken. 

Voor andere dan de voornoemde 
gevallen¬ dient contact 

opgenomen te worden met 
Cosentino®.

Bij werkbladen met een rechte rand, waarbij het niet 
mogelijk is om binnenstructuren te verbergen, dient 
in de gehele structuur een volledige, waterpas en 
platte ondersteuning te worden aangebracht. Voor 
deze volledige ondersteuning en in het bijzonder 
bij 8 en 12 mm dikke Dekton® werkbladen moet 
een doorlopend oppervlak, zoals een houten blad 

of soortgelijk, geïntegreerd in de keukenmeubels 
worden aangebracht. 

Hierna worden een aantal afbeeldingen getoond 
met daarin de manier waarop de keukenmeubels 
moeten worden gemaakt om ervoor te zorgen dat het 
werkblad goed aansluit:
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WERKBLADEN MET 
EEN VERSTEKRAND

Bij werkbladen met een 
verstekrand moeten verborgen 
interne structuren zoals profielen 
of banden worden aangebracht 
die ervoor zorgen dat het 
werkblad en de keukenmeubels 
waterpas op elkaar aansluiten en 
dat het werkblad steviger is, met 
name als het 12 mm dik is. Voor 
8 mm dikke werkbladen moet 
een doorlopende ondersteuning 
worden aangebracht. Dit kan ook 
gedaan worden bij diktes van 
12 mm.

De genoemde profielen moeten 
langs de omtrek worden verdeeld 
volgens de uiteindelijke maten van 
het werkblad zodat zij direct op de 
zijkanten van de keukenmeubels 
steunen. Daarnaast is het 
belangrijk om profielen langs de 
omtrek van de uitsparingen aan te 
brengen om deze zone steviger en 
onbuigzamer te maken. Eveneens 
is het nodig om de zones met 
uitsparingen te versterken zodat 
het werkblad meer stabiliteit 
verwerft. Er wordt een ruimte van 

2-3 mm tussen de rand van de 
uitsparing en het geïnstalleerde 
profiel gelaten. 

Voor de installatie van die 
structuur raadt Dekton® het 
gebruik van Dekton® profielen 
aan. Ook kunnen er profielen 
van graniet of marmer worden 
gebruikt. Het is belangrijk 
om te garanderen dat de 
uitzettingscoëfficiënten van 
het profiel en het werkblad 
vergelijkbaar zijn.
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VOORBEREIDING 
VAN DE MEUBELS

Hierna worden de stappen 
genoemd die moeten worden 
opgevolgd voor de voorbereiding 
van de meubels waarop het 
werkblad geïnstalleerd gaat 
worden: 

1) Plaats het werkblad op de 
kasten. 

2) Controleer of het werkblad de 
juiste vorm en afmeting heeft.

3) Kijk de steunen na van de 
meubels waarop het werkblad 
geïnstalleerd gaat worden. 
Ze moeten juist op de vloer 
steunen en stevig en sterk zijn. 

Bij ongelijkheden dienen geijkte 
wiggen (1, 3, 5 mm) gebruikt 
te worden. De meest kritische 
zones bevinden zich meestal 
rondom de kookplaat of op erg 

brede meubels (vanaf 90 cm). De 
ruimten tussen het werkblad en 
de kasten moeten met silicone 
worden opgevuld.

4) Verricht een laatste visuele 
inspectie en controleer of het 
werkblad recht en waterpas is.
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LIJMEN

Voor het maken van voegen 
moeten de volgende instructies 
worden opgevolgd: 

Aanbevolen wordt om afplakband 
aan weerszijden van de voegen 
aan te brengen om er voor te 
zorgen dat er niet gemorst wordt.

1) Maak de ruimte schoon zodat 
deze stof- en vuilvrij is. Voor het 
verlijmen wordt aanbevolen om 
afplakband aan weerszijden van 
de voegen aan te brengen om er 
voor te zorgen dat er niet gemorst 
wordt.

2) Vul de ruimten met silicone of 
gekleurde Mastidek. Er moeten 
gehomologeerde lijmsoorten 
in de kleur van het werkblad 
worden gebruikt. Ook kunnen 
alle door Dekton® aanbevolen 
hechtmaterialen (Akemi, Integra, 
QMC, enz.) worden gebruikt.

3) Breng siliconenverwijderaar 
aan en strijk of borstel de silicone 
glad om resten te verwijderen. 
Siliconenresten worden verwijderd 
met CleanColorsil. Ook kan aceton 
gebruikt worden. Aanbevolen 
wordt om het oppervlak van 
het materiaal te beschermen 
met afplakband aan weerszijden 
van de voeg/verbinding om de 
reiniging te vereenvoudigen.

Voor het verlijmen van materialen raadt Dekton® het gebruik 
van gehomologeerde vulpasta’s aan (Mastidek, epoxy- en 
polyurethaanlijm). Deze vulpasta’s hebben speciale kenmerken die zich 
perfect aanpassen aan niet-poreuze producten die bestand zijn tegen 
ultraviolette straling, waardoor zij geschikt zijn voor het gebruik in 
toepassingen in de buitenlucht.
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ONTHEFFING VAN 
AANSPRAKELIJKHEID

Deze handleiding is opgemaakt om aanbevelingen te doen ter oriëntatie van het ontwerp en de plaatsing van 
Dekton® platen. De hierin vermelde gegevens dienen enkel ter informatie en de klant moet ze van tevoren 
verifiëren. 

Kijk bij twijfels of vragen op de website www.dekton.com of neem contact op met Cosentino, S.A.



COSENTINO HEADQUARTERS

Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59. 04850 Cantoria, Almería (Spain)
+34 950 444 175   info@cosentino.com  www.cosentino.com

www.dekton.com


