Gebruikshandleiding art.nr. GP81

“Kleuterbank Babar”
(versie 2020-05-29)

De meest recente versie is steeds te vinden op www.govaplast.com.
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REVISIE DATUM
14/10/2019

REVISIE OMSCHRIJVING
Start ontwerp

BENODIGDE PROFIELEN

voorgemonteerd
geen montage nodig

GP81B-120
beige planken
bruine voeten

24 x 120 x 23 cm
+/- 18 kg

GP81B-180
beige planken
bruine voeten

24 x 180 x 23 cm
+/- 26 kg
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Naamplaatje
PA Eco rond HOL zonder punt bruin Ø200x190
Plank beige 40x120x1200
Golfkram 13x25 RVS A2
Schroef TORX T10 3x20 BK RVS A2
Schroef TORX T40 8x140 VK RVS A2

Aant. Benaming
Fabrikant:

GOVAER

Tekenaar:

Vital Cool

Datum:

14/10/201

240

Aantal:
Het zitvlak van 24 cm breed bestaat telkens uit twee afgeronde
Benaming: GP81B-120 (beige) Kleuterbank
planken van 4 x 12 cm.
De bruine voeten hebben een diameter van 20 cm.
U plastics, Energielaan 10A, 3650 Dilsen-Stokkem, tel: +32 (0) 89/466802,

Deze tekening blijft eigendom van U Plastics BVBA en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet worden
gekopieerd of aan derden ter inzage worden gegeven.
Alle overige rechten voorbehouden.
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Plaatsing

Onderhoud

Deze kleuterbank wordt steeds volledig gemonteerd
geleverd. Plaatsing steeds op een verharde ondergrond.
Verankering mogelijk, optioneel bij te bestellen.

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een
minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauw
zeepsopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen
om alle vuil en sop weg te verwijderen. De vochtopname
van de kunststof bedraagt minder dan 0.29% waardoor olie,
vet en andere producten weinig of geen vlekken maken.
Deze zeer eringe vochtopname houdt ook in dat mossen,
algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en
bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn.
Afspuiten met een hogedruk-reiniger met een maximale
druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk
vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten
met een waaiervormige straal op minstens 30 cm afstand
van de kunststof.
Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming
geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte

Deze tekening blijft eigendom van U Plastics BVBA en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet worden
gekopieerd of aan derden ter inzage worden gegeven.
Alle overige rechten voorbehouden.

Materiaalgebruik
• Govaplast massieve recycling kunststof (PE) planken en
kokers in de massa gekleurd.
=> het materiaal wordt met een nabewerking veilig
afgerond met een radius van +/- 5 mm
• RVS schroeven (8 mm).
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GP81M-120
24 x 120 x 23 cm
multicolour planken
+/- 18 kg
bruine voeten
GP81M-180
multicolour planken
bruine voeten
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Benaming:

Verankering (optioneel)
Deze banken worden meestal niet verankerd; een
verankeringsset bestaande uit L-haken en nagelpluggen is
optioneel bij te bestellen.
Verankering gebeurt steeds op een verharde ondergrond.
Zet de bank op de uitgekozen plaats.
Verankering gebeurt door de bank met RVS L-haken aan de
binnenkant van de poten te schroeven en vast te zetten met
nagelpluggen.
Het voorboren van de schroefgaten met een hout- of
metaalboor van 4 mm is aangewezen.
De gaten voor de nagelpluggen dienen met een scherpe
steenboor van 8 mm geboord te worden.

veilig afgeronde
planken
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