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1.
• Zet de poten (zijwanden) op de vloer gemeten 180cm buitenmaats uit elkaar
op bijgeleverde stukjes rubber. Plaats per zijwand een rubber aan de voorzijde
en een rubber aan de achterzijde. Zorg ervoor dat de zijwanden tijdens het
montageproces goed ondersteund worden zodat ze niet kunnen omvallen;
• Zorg dat de bovenkant van een zijwand waterpas staat en dat beide
zijwanden met elkaar in lijn staan en waterpas staan t.o.v. elkaar;
2.
• Bevestig met 2 personen het RVS-schap tussen de zijwanden met de
bijgeleverde bouten. Verwijder de folie.
• Laat de bouten een paar slagen los zitten zodat er nog stel-mogelijkheid is en
de bovenkant van de zijwanden nog enkele millimeters naar buiten kunnen
worden gedrukt, wat de volgende stappen makkelijker maakt;
3.
• Plaats de bijgeleverde rubberen stroken in de uitsparingen achter-bovenin de zijwanden en zorg dat deze op
hun plek blijven zitten, bijv. d.m.v. een plakbandje op het rubber en bovenop een zijwand. Het rubber dient ook
op de onderkant van de uitsparing komen te zitten. Geen probleem als het rubber nu los bungelt. Deze wordt
later verwijderd;
• Laat de betonnen draagbalk voorzichtig en gelijkmatig in de uitsparingen zakken, met de
rubberen stroken ertussen en eronder. Doe dit met 2 personen en bevestig de balk direct
hand-vast aan de zijwanden met de bijgeleverde bouten.
• Snij met een stanleymes het rubber af dat aan de onderzijde tussen de zijwanden en
draagbalk uitsteekt;
• De keuken kan nu nauwkeuriger worden gesteld, door de bouten een paar slagen los te
draaien en de verbindingshoek te verschuiven. Indien nodig kan een verbindingshoek ook
worden omgedraaid. De sleufgaten in een verbindingshoek zitten namelijk andersom, dit
geeft meer stel-mogelijkheden. Zorg dat de buiten-breedte van de buitenkeuken aan de
voorzijde en achterzijde uitkomt op 180 cm. Zorg dat ook de diagonale maten aan de
bovenzijde hetzelfde zijn. Draai de bouten van het schap en van de draagbalk vast;
4.
• Plaats nu voorzichtig met 2 personen het bovenblad op de zijwanden. Laat deze
gelijkmatig zakken zodat het beton niet beschadigd. Stel het bovenblad en draai de
bijgeleverde bouten vast;
• Mocht er tijdens de montage een kleine schade aan het beton ontstaan dan kunt u deze
zelf repareren met behulp van de bijgeleverde reparatiemortel.
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Onderhoud oneQ betontafel
Impregnering
Standaard behandelen wij betonnen buitenkeukens met Lithofin MN Vlekstop, een impregneermiddel dat in het
beton trekt, nagenoeg geen sporen achterlaat op het keukenblad en dat ervoor zorgt dat vlekken niet/minder diep
kunnen intrekken, waardoor ze in veel gevallen weer uit het beton trekken, of minder zichtbaar worden. De
toplaag van het beton blijft dus kwetsbaar voor vlekken. Als gevolg van gebruikssporen krijgen veel werkbladen op
termijn vaak een meer doorleefde uitstraling. Vlekken komen en gaan met een blad in meerdere grijstinten als
resultaat. Door voorzichtig om te springen met vlek veroorzakende stoffen en het oppervlak direct af te nemen,
kunt u uw buitenkeuken schoonhouden. Echter zijn ongelukjes niet altijd te voorkomen.
Vlekveroorzakende stoffen
Zuren/zuurbevattende (vloei-)stoffen veroorzaken lichte vlekken. Bovendien kan geconcentreerd zuur de toplaag
van het beton aantasten, waardoor deze ruwer van structuur wordt. Dit is in feite een beschadiging. De meeste
schoonmaakmiddelen zijn niet geschikt om te gebruiken en veroorzaken meestal lichte vlekken. Vet dat intrekt
geeft donkerdere vlekken.
Kijk in het bijzonder ook uit met het ontkalken van een koffiemachine. Dit tast de toplaag van het beton aan.
Verder kunnen sommige rubbersoorten, bijv. de rubberen voetjes van een onderzetter, vlekken veroorzaken.
Beton is een natuurproduct dat ook verkleurt door de inwerking van licht en zuurstof. Wanneer u vaste plekken
hanteert voor bijv. een snijplank, waterkoker, koffiemachine, zeeppompje of andere attributen, dient u er rekening
mee te houden dat de kleur van het beton eronder zal gaan afwijken.
Schoonmaken
U kunt het oppervlak na gebruik schoonmaken met zuurvrije schoonmaakmiddelen zoals een handafwasmiddel.
Maak hier een sopje mee aan en neem potentiele vlekveroorzakers zo snel mogelijk af. Ook kunt u Lithofin
Easyclean gebruiken. Spray het beton hiermee in en neem het af met een droge vezeldoek.

Vlekken kunt u niet uitschuren met schuurpapier, CIF of andere schurende middelen. Sterker nog, hiermee
verergert u het probleem omdat u de toplaag hiermee wegschuurt met kleurverschil als gevolg. Bij problemen of
vragen kunt u altijd contact met ons opnemen voor advies.
Optioneel: nabehandeling met HG Bijenwas
Beton is een poreus materiaal dat van nature vlekgevoelig is. Maar niet iedereen is gediend van een keukenblad met
gebruikssporen en een meer doorleefde uitstraling. Desgewenst kunt u uw buitenkeuken gaan onderhouden met
bijenwas. Met bijenwas brengt u een extra beschermlaag aan wat er in de praktijk voor zorgt dat u iets langer de
tijd heeft om een potentiele vlekveroorzaker af te nemen, voordat deze alsnog door de waslaag heen in het beton
trekt. Wij adviseren om de betonnen oppervlakken in de eerste dagen na levering in totaal 3 behandelingen te
geven. Vervolgens kunt u het keukenblad hiermee onderhouden zo vaak als wenselijk. Een goede indicatie dat het
tijd is voor een nieuwe onderhoudsbeurt is, wanneer u merkt dat een druppel water snel door de waslaag heen
trekt en het beton hier donkerder kleurt.

Benodigdheden:
- HG Bijenwas;
- Droge doek (formaat vaatdoek) om de bijenwas mee aan te brengen;
- Ruimschoots grotere doeken om de bijenwas mee uit te poetsen en restanten af te nemen
Werkwijze opzetten 1 laag (lees eerst volledig door):
1. Zorg dat de bijenwas op kamertemperatuur is en voer de werkzaamheden uit wanneer het buiten niet te
koud/heet is;
2. Breng bijenwas aan op de (kleine) doek en verdeel dit een beetje door in de doek te knijpen;
3. Breng de bijenwas gelijkmatig aan op het beton op een oppervlakte van ca. 50x50 cm.; Poets de bijenwas
uit met 1 van de grotere doeken, begin hier direct mee (het beste binnen 30 seconden) na het
aanbrengen van de bijenwas. Zorg dat je bij het uitpoetsen altijd met een schoon stuk doek werkt, anders
geeft dit sporen.
4. Herhaal bovenstaande stappen op steeds een oppervlakte van ca. 50x50 cm. Enige overlap is geen
probleem. Wanneer bijenwas met kleurpigment wordt gebruikt zul je meer kleurverdieping zien op de
overlap-stukken. Echter nadat er meerdere lagen bijenwas zijn aangebracht, valt dit niet meer op.
Wij adviseren om in de 1e dagen na levering in totaal 3 lagen op te zetten. Het beste kunt u er steeds 1 dag tussen
laten zitten. Wanneer het erg warm is, is de droogtijd korten en kan het ook met kortere tussenpozen van 4 uur.
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Reparatie oneQ betontafel
1. Instructie repareren beschadiging beton kleur ‘warm grijs’
2. Instructie opvullen luchtbellen / scheurtjes
Benodigdheden: Bijgeleverde betonreparatiemix, stukje glad materiaal dat dient als mengbord, 2 plamuurmessen,
oude vaatdoek, schuurpapier korrel 240.

1. Instructie repareren beschadiging beton kleur ‘warm grijs’
a. Mix ongeveer de helft van de meegeleverde reparatiebetonmortel met behulp van de plamuurmessen op het
mengbord, en voeg om te beginnen slechts enkele cc’s water toe. Voeg tijdens het mengen druppelsgewijs
meer water toe totdat zich een stugge mix heeft gevormd. Des te droger de mix des te strakker de reparatie
kan worden afgewerkt. Wanneer de mix te nat is kunnen krimpscheurtjes ontstaan en is de reparatie minder
sterk en kan afbrokkelen.
b. Maak het te repareren stuk licht vochtig met een uitgeknepen vaatdoek
c. Breng de betonmix met behulp van een plamuurmes aan op het te repareren stuk en strijk de reparatie vlak af
(vlak t.o.v. het omliggende beton). Des te strakker je het aanbrengt, des te makkelijker kun je het straks
afwerken. Is de mix na het aanbrengen te stug om vlak te strijken met het plamuurmes? Maak het plamuurmes
dan schoon, licht vochtig en strijk de reparatie glad af op gelijk niveau met het omliggende beton;
d. Verwijder de betonresten om de reparatie heen voorzichtig met een licht vochtige vaatdoek, zonder de
reparatie zelf aan te raken;
e. Laat de reparatie 2 dagen uitharden en schuur deze, indien nodig, vlak met een schuurpapiertje korrel 240.
Gebruik hierbij geen kracht, maar neem de tijd! De kans bestaat anders dat de nog niet maximaal uitgeharde
reparatiemortel uitbreekt. Zorg daarbij dat je het beton om de reparatie liefst helemaal niet, of anders zo min
mogelijk aanraakt met het schuurpapier. Het beton om de reparatie heen kan hierdoor namelijk iets donkerder
van kleur worden;
f. Verwijder eventuele cementsluier door te poetsen met een licht vochtige vaatdoek;
g. Herhaal het proces vanaf stap a) indien je niet tevreden bent

2. Instructie opvullen luchtbellen / scheurtjes
a. Mix ongeveer de helft van de meegeleverde reparatiebetonmortel met behulp van de plamuurmessen op het
mengbord, en voeg om te beginnen slechts enkele cc’s water toe. Voeg tijdens het mengen druppelsgewijs
meer water toe totdat zich een stugge mix heeft gevormd. Des te droger de mix des te strakker de reparatie
kan worden afgewerkt;
b. Breng met je vinger wat van de mix aan in het gaatje / scheurtje en strijk het glad af met je vinger. Herhaal dit
indien nodig tot het naar je zin is;
c. Verwijder de betonresten om het opgevulde gaatje /scheurtje heen voorzichtig en nauwgezet met een licht
vochtige vaatdoek. Als je dit goed doet zijn er vervolgens geen betonresten meer die achterblijven;
d. Laat de reparatie een dag uitharden en verwijder eventueel toch achtergebleven minuscule resten en
cementsluier door voorzichtig te poetsen met een licht vochtige vaatdoek.

Voor vragen, advies of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via support@one-q.com
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