PRODUCTINFORMATIE BOKMERK® KEUKEN EN SANITAIRWANDEN
Bokmerk wanden zijn vervaardigd van een hoogwaardige aluminium legering. Het basismateriaal voldoet aan
strenge normen met betrekking tot de gewenste sterkte, stijfheid en gladheid. De Bokmerk wanden worden
afgewerkt met TGCI- en PFOA vrije polyester poedercoating bestaande uit natuurlijke pigmenten volgens de
Qualicoat norm.
De coating voldoet aan de Europese Richtlijnen “Restriction of the use of certain hazardous substances”
2002/95/CE en 2011/65/EU (RoHS).
De producten voldoen aan EN12206 (voorheen BS6496) en EN13438 (voorheen BS6497)
De Bokmerk wanden voldoen daarmee aan verschillende internationale brandnormen en zijn niet toxisch,
hierdoor zijn onze panelen bij uitstek geschikt voor toepassingen in keukens, toiletten en badkamers.

MONTAGEVOORBEREIDING
Zorg ervoor dat de montagewerkzaamheden onbelemmerd kunnen worden uitgevoerd.
Houd de panelen bij het uitpakken en dragen verticaal, nooit plat! Dit om eventuele knikken van het paneel te
voorkomen.
1. Controleert u vóór de montage alle Bokmerk panelen op kleur, maatvoering en beschadigingen. Mocht u
een afwijking ontdekken, plaatst u het paneel (deel) dan niet, de garantie op krassen en beschadigingen
vervalt ingeval van montage en bewerkingen. Neem direct contact op met de leverancier.
2. Verwijder voor het plaatsen de transportbeschermingspuntjes. Er is altijd één zijde (meestal onderzijde)
van een paneel dat twee kleine transportbeschermingspuntjes heeft bij levering.
Deze puntjes dienen vóór het plaatsen vlak gevijld te worden.
3. Maak werkblad leeg en verwijder obstakels t.b.v. plaatsing (kookplaat, kraan e.d.).
Zet de achterwand alleen vast tegen een stofvrije muur.
Pas de panelen eerst koud ter controle van de maatvoering alvorens te lijmen.

MONTAGE

1. Wijze van Plaatsing
Een Bokmerk keukenachterwand wordt rechtstreeks op het aanrechtblad gemonteerd.
Gebruik altijd uitsluitend zuurvrije siliconenkit voor het afdichten van de wand.
Breng in de naad van werkblad/ muur over de volledige lengte een kleine hoeveelheid zuurvrije siliconenkit aan
(wit voor witte achterwanden, transparant of kit op kleur voor alle andere kleuren). Deze kit zorgt er voor dat
er een waterdichte afsluiting tussen het werkblad en de achterwand ontstaat.

2. Lijmen
Breng op de muur Bokmerk HiTec lijm (hittebestendig) aan
conform het voorbeeld (strepen van maximaal een meter,
met zo nu en dan een opening/tussenruimte voor het
ontsnappen van de lucht.) Zet aan de onderzijde bij de
gaskookplaat nog een extra streep.
3. Aandrukken en afstrijken
Druk het paneel goed aan en strijk direct met een spatel langs de naad om eventuele siliconenresten te
verwijderen (strak afmessen). Er ontstaat een waterdichte afsluiting zonder zichtbare kitrand!
4. Afkitten?
Hoeken worden doorgaans niet afgekit daar komen de panelen koud tegen elkaar aan. Als de muur zo scheef
loopt dat er een naad ontstaat tussen beiden achterwanden dan is afkitten wel noodzakelijk.
Let op: Bokmerk levert vrijwel alle kitten op de gewenste kleur.
5. Attentiepunten
Let op: Wrijf de eerste 24 uur niet over de kitnaden, om de gebruikte kit goed te laten drogen. Na ongeveer
een halve dag drogen kan er weer gekookt worden!
Bokmerk panelen zijn elektrisch geleidend. Wees daarop attent bij de montage van de wandcontactdozen

AANPASSEN PANELEN
1. Is aanpassing van geleverde panelen mogelijk?
De mogelijkheid bestaat om de maatvoering van een paneel aan te passen. Dit kan met behulp van een Festool
inval-cirkelzaag met aluminiumgeleider/liniaal met een zaagblad voor het zagen van aluminium. Houdt u er
rekening mee dat u alleen een aanpassing doet aan een niet-zichtzijde. Na het aanpassen blijft deze zijde
namelijk van blank aluminium.

2 Aanbrengen van (extra) uitsparingen (uitsluitend keukenwanden).
Indien
uitsparingen voor WCD nog in de achterwand geboord moeten worden, kunt u gebruik maken van de Bokmerk
gatenzaagfrees met centreerboor. Deze is bij Bokmerk verkrijgbaar.
Leg de Bokmerkpanelen bij voorkeur vlak op de grond op een schuimmat van 3 cm dik (te verkrijgen bij de
vakhandel of bouwmarkt). U dient hiervoor in de voorkant een gaatje boren (zorg dat de boor niet wegloopt!)
en deze dan vanaf de achterkant overnemen en verder boren. Dit om beschadigingen aan de voorkant te
voorkomen. Badkamerwanden krijgen een speciale voorbehandeling. Advies is hierin achteraf geen gaten te
boren.
LET OP: De garantie op het paneel voor krassen en beschadiging vervalt, wanneer het paneel is bewerkt
(gezaagd, gefreesd, geboord, enz.)

