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AQUA•STEP Boards 

SPC vinyl platen voor wanden 
 
Bewaar Aquastep platen gedurende tenminste 48 uur bij kamertemperatuur (18°C - 24°C) alvorens u 
met de plaatsing begint. De platen zijn kortstondig bestand tegen temperaturen tot 75°C. Plaatsing 
van de platen op plekken waar langdurig hogere temperaturen verwacht kunnen worden, zoals in 
bijvoorbeeld een veranda (NL: serre), wordt afgeraden. 
 
Aqua-Step platen zijn alleen geschikt voor binnen en kunnen alleen geplaatst en opgeslagen worden 
in ruimtes die verwarmd worden. 
 
Montage instructies  
Benodigd gereedschap: winkelhaak, meetlat, waterpas, lijmpistool, Aqua-Step polymeerlijm, zaag of 
stanleymes en een potlood. 
De ondergrond moet droog en vrij van stof en vuil zijn. Controleer de effenheid van de muur, onder 
een rechte lat van 1 m mogen de oneffenheden maximaal 3 mm zijn. Indien noodzakelijk egaliseer. 
 
Controleer vóór het plaatsen de platen zorgvuldig op zichtbare 
fouten. Panelen met zichtbare fouten mogen niet verwerkt 
worden, na installatie worden claims niet meer geaccepteerd. 
 
De platen kunnen ingekort worden met een zaag of een 
stanleymes door het plaat in te snijden en vervolgens af te 
breken over de breeklijn. Maak eerst een rechte lijn met een 
winkelhaak. De muur en de achterzijde van de platen eerst 
ontvetten.  
 
Neem een lat en een waterpas en trek een referentielijn om de 
plaatsing te beginnen. Laat aan alle zijden een dilatatievoeg open 
van 5mm. Breng de lijm aan met een kitpistool rondom en in het 
midden van de achterzijde van de het plaat zoals aangegeven in 
figuur 4. Houd het plaat 5 seconden vast na de plaatsing. Houd 
een reinigingsproduct bij de hand in geval van lijmsporen. Zorg 
er bij een ondergrond van gipsplaat voor dat de voegen van de 
platen niet samenvallen met de voegen tussen de gipsplaten. 
 
De platen kunnen met een PVC verbindingsprofiel of naadloos naast elkaar worden geplaatst. Voor 
een waterdichte verbinding dient een dunne streep silicone te worden aangebracht aan beide zijden 
van het profiel. 
 
Bij het naadloos plaatsen wordt een streep silicone tegen de lange zijde van de reeds geplaatste plaat 
aangebracht. Breng lijm aan op de achterzijde van de tweede plaat en schuif deze tegen de eerste 
plaat aan. Verwijder direct de overtollige silicone. Het is ook mogelijk afstandshouders voor tegels 
tussen de platen te plaatsen en de voeg dan later op te vullen met silicone. 
 
Controleer na elke rij of de voegen perfect uitgelijnd zijn en of de platen nog waterpas zijn, voordat 
de lijm opdroogt. 
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Afwerking en onderhoud 
Gaten voor buizen, vijzen (schroeven) of aansluitingen:  
Boor de gaten in de platen vóór plaatsing. Gebruik een klokboor. De diameter van de gaten moet 
minstens 10 mm groter zijn dan de buis of aansluiting. Vul de voeg rondom met silicone na plaatsing. 
Voor de afwerking kan vochtbestendige silicone of verlijm een passend profiel. Bijpassende SPC 
plinten, kniklijsten en afdeklijsten, als ook PVC profielen zijn beschikbaar.  
 
Voor de afwerking bij een douchebak (of wastafel) dient een vochtbestendige silicone tussen de 
muur en de douchebak gebruikt te worden. Gebruik voor de aansluiting in een hoek en aan het 
plafond vochtbestendige silicone of verlijm een passend profiel. 
 
Reinig de platen door vochtig te wissen met een doekje of wisser. Gebruik geen schuurmiddelen, 
olie, was, vernis, chloor, schuursponsjes, staalwol, bijtende middelen of schoonmaakmiddelen met 
agressieve bestanddelen, deze kunnen het oppervlak aantasten. Het gebruik van een stoomreiniger 
wordt afgeraden. 


