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Voorwoord

Deze handleiding is geschreven om duidelijke, eenvoudige en bindende instructies 
te geven met betrekking tot de succesvolle fabricage met HI-MACS® Natural Acrylic 
StoneTM. 
Het doel van deze handleiding is een overzicht te geven van de meest effectieve en 
tijdbesparende werkmethoden. 
Het is van belang dat u zich realiseert dat de technieken die in deze handleiding 
worden beschreven, zijn ontworpen voor optimale prestaties van HI-MACS® Natural 
Acrylic StoneTM in overeenstemming met de chemische samenstelling en exclusieve 
eigenschappen.

Het is niet mogelijk om in deze handleiding alle bestaande fabricagemethoden 
te beschrijven. 
We geven echter een beschrijving en uitleg van de basiselementen van fabricage 
in overeenstemming met ons LG Hausys garantieprogramma.

Deze fabricagerichtlijnen zijn niet bedoeld ter vervanging van enige tests die u zelf 
dient uit te voeren om vast te stellen of onze producten voldoen aan de eisen van 
uw specifieke toepassingen en behoeften.

LG Hausys aanvaard geen aansprakelijkheid voor gebruik van de instructies en 
technieken in deze handleiding in combinatie met andere producten.

Het gebruik van deze handleiding

Deze handleiding is ingedeeld in hoofdstukken die elk een belangrijke aspect 
beschrijven van fabricage met HI-MACS®.
 
In elk hoofdstuk vindt u beschrijvingen voor elk aspect van het onderwerp. 

Om eenvoudig de weg te vinden is er een samenvattende inhoudsopgave aan het 
begin van de handleiding. 

Technische bulletins

Op gezette tijden zal LG Hausys technische bulletins publiceren. Achterin deze 
handleiding is ruimte gereserveerd waarin u deze technische bulletins kunt opbergen.

®HI-MACS is een geregistreerd handelsmerk van LG Hausys 
voor natuurlijk acrylsteen materiaal. 
©Copyright January 2010  
LG Hausys GmbH, Geneva, Switzerland.
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Inleiding

LG Hausys, onderdeel van de LG Group, een toonaangevende wereldwijd 
opererende onderneming, overtreft de verwachtingen van haar klanten door 
gebruik te maken van geavanceerde technologie en innovatieve oplossingen.

HI-MACS® is één van deze oplossingen.
 
Een veilige werkomgeving is het belangrijkste doel op de markten waar HI-MACS® 

wordt aangeboden en verwerkt. Bij LG Hausys delen we deze doelstelling. Bij de 
fabricage en installatie met HI-MACS® wordt gebruik gemaakt van een groot aantal 
verschillende gereedschappen. Door deze eenvoudige veiligheidsinstructies in acht 
te nemen, kunnen ongelukken worden voorkomen.

Als HI-MACS® verwerker vragen en adviseren we u ten sterkste om deze 
veiligheidsrichtlijnen en de fabricage- en installatierichtlijnen toe te passen.
 
HI-MACS® is de perfecte keuze voor een groot aantal toepassingen waaronder 
gootstenen, douchebakken en douchewanden, meubels, werkbladen voor keukens, 
winkelinrichting en huishoudelijke toepassingen – laat uw fantasie de vrije loop!

HI-MACS® heeft een natuurlijke uitstraling die de verwachting wekt van kwaliteit, 
sterkte en duurzaamheid. Deze uitstraling wordt in gelijke mate gewaardeerd door 
consumenten, architecten en ontwerpen. De verwerker heeft onbeperkte vrijheid 
om het materiaal te vormen tot unieke vormen met unieke eigenschappen, van zeer 
eenvoudig tot bijzonder complex. 

HI-MACS® – Onbeperkte creativiteit!
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Veiligheidsrichtlijnen

1.1 Lees voor uw eigen veiligheid de HI-MACS® fabricagerichtlijnen 
voordat u gebruik maakt van de verschillende gereedschappen. 

1.2 Aarding van gereedschap. Wanneer het gereedschap is voorzien van 
een stekker met aardaansluiting, moet dit op een geaard stopcontact worden 
aangesloten. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een adapter met twee 
pennen, moet de aardlus van de adapter apart worden geaard. Verwijder de 
aardaansluiting nooit. 

1.3 Verwijder stelsleutels en ander instelgereedschap. Maak er een 
gewoonte van om te controleren of stelsleutels en andere gereedschappen die 
worden gebruikt voor het instellen, zijn verwijderd voordat het gereedschap 
wordt ingeschakeld.

1.4 Houd de werkomgeving opgeruimd en schoon.

1.5 Vochtige omgeving. Gereedschap mag niet worden gebruikt in een natte of 
vochtige omgeving of worden blootgesteld aan regen. Houd de werkomgeving 
droog en schoon en zorg voor goede ventilatie en verlichting.

1.6 Bezoekers en kinderen. Houd bezoekers en kinderen op een veilige 
afstand van de werkplek. Zorg er voor dat de werkplaats veilig is voor kinderen 
door startsleutels te verwijderen en hoofdschakelaars en hangsloten buiten 
bereik te plaatsen.

1.7 Draag de juiste kleding. Draag geen loszittende kleding, handschoenen, 
stropdassen, ringen, armbanden of andere sierraden die door bewegende delen 
kunnen worden gegrepen. Wij adviseren het dragen van veiligheidsschoenen 
met anti-slip zolen. Draag bij lang haar een beschermende afdekking en maak 
gebruik van gehoorbeschermers.

1.8 Draag een veiligheidsbril of andere oogbescherming. Het dragen 
van gewone brillen wordt afgeraden omdat deze niet zijn voorzien van 
beschermende glazen.

1.9 Draag een stofbescherming voor het gezicht wanneer er in een 
stoffige omgeving moet worden gewerkt.

1.10 Beveilig het werkstuk. Gebruik klemmen of een bankschroef om het 
werkstuk veilig vast te houden. Dit is veiliger dan uw handen te gebruiken 
tijdens het hanteren van gereedschap.

1.11 Zorg er voor dat u stevig staat en uw evenwicht bewaard. Reik 
niet buiten uw bereik! 

Fabricagerichtlijnen 
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1.12 Gebruik het juiste gereedschap en forceer de gereedschap-
pen niet. Elk gereedschap is ontworpen om met een bepaalde snelheid 
te werken. De werkzaamheden zullen daardoor beter en veiliger worden 
uitgevoerd.

1.13 Onderhoud van gereedschappen. Houd de gereedschappen in goede 
staat: scherp en schoon voor de beste prestaties en de hoogste veiligheid.

1.14 Afkoppelen van gereedschappen. Koppel de gereedschappen van het 
lichtnet af voordat de accessoires zoals zaagbladen, bits en messen worden 
vervangen en vóór het uitvoeren van onderhoud.

1.15 Accessoires. Maak uitsluitend gebruik van goedgekeurde accessoires. 
Gebruik van onveilige accessoires kan gevaar opleveren.

1.16 In-/uitschakelen. Let op dat de schakelaar op uit staat voordat het 
gereedschap op het stopcontact wordt aangesloten.

1.17 Onbeheerd gereedschap. Laat gereedschap nooit onbeheerd achter – 
schakel het uit en wacht tot het volledig stilstaat.

1.18 Alcohol, medicijnen en verdovende middelen. Gebruik nooit 
gereedschap wanneer u onder invloed bent van alcohol, medicijnen of ver-
dovende middelen.

1.19 HI-MACS® platen moeten door twee personen worden gedragen, elk één 
aan beide uiteinden van de plaat. Buig de platen niet. Draag veiligheids-
handschoenen en maak indien nodig gebruik van draagbanden.

1.20 Verpakte producten. Stapel de dozen niet te hoog op. Sla de dozen 
zodanig op dat ze gemakkelijk en veilig te bereiken zijn.

1.21 Alcohol, lijm en andere giftige of ontvlambare producten.
 Sla deze op in een veilige, droge en goed geventileerde omgeving.

Bij het hanteren van
HI-MACS®
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HI-MACS® platen 

Producten

 

12 x 760 x 3680 mm

(16 platen/pallet)

9 x 760 x 3680 mm

(20 platen/pallet)

 

 

6 x 760 x 2490 mm

(30 platen/pallet)

Afmetingen

Solids

Sands & Pearls

Quartz 

Granite

Lucent

Marmo

Galaxy

Solids

Sands & Pearls

Quartz

Granite

Solids

Sands & Pearls

Quartz

Granite

Lucent

Structuur

Speciale kleuren HI-MACS®

1. HI-MACS® is leverbaar in speciale kleuren op basis van de onderstaande 
voorwaarden.

 a. Wanneer er een kleur moet worden benaderd, hebben we een voorbeeld nodig 
van ten minste 20 cm x 30 cm en bij voorkeur op formaat A4. 

 b.  Er zal een HI-MACS® staal worden aangemaakt en ter goedkeuring naar de 
klant worden gezonden.

2. Tijdens de productie van speciale kleuren kunnen we een overproductie 
maken van maximaal 10%. Bij een opdracht voor 32 platen kunnen dan in 
totaal 35 platen worden geproduceerd, bij een order van 200 platen, in totaal 
220 platen. De extra geproduceerde platen worden in elk geval geleverd en door 
LG Hausys aan de besteller in rekening gebracht.

* alleen op speciale bestelling 

6

6

9

9

  12

  12

 760

 

 760

 

 760

910* 

 

910*

910*

2490 

2490

 

 3680

3680

3680

3680

Dikte van de 
plaat in mm

Breedte van 
de plaat in mm

Lengte van de plaat
in mm
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HI-MACS® verbeterd de uitstraling en de harmonie van uw leefomgeving door de 
natuurlijke schoonheid en de synthese van design en creativiteit. 

Kleurenoverzicht

 Solids 
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 Sand 

 Pearls
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 Quartz

 Lucent
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 Granites

 Galaxy

 Marmo
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Voor enkele donkere, sterk gepigmenteerde HI-MACS® kleuren is speciaal onderhoud nodig 

en kunnen krassen, stof en normale slijtage duidelijker zichtbaar worden dan op lichtere 

gestructureerde kleuren. Voor nadere informatie over de perfecte kleur voor uw toepassing 

kunt u contact opnemen met uw HI-MACS® vertegenwoordiger. Gedrukte voorbeelden kunnen 

afwijken van de werkelijke stalen. 

HI-MACS® basiscomponenten zijn hetzelfde voor alle kleuren maar de donkere kleuren 

bevatten een hoger aandeel natuurlijk pigment waardoor meer zorg en aandacht nodig is om 

de uitstraling van dit materiaal in stand te houden. Kleuren met een sterretje (*) zijn beter 

geschikt voor gebruik op minder sterk belaste oppervlaken (bv. schappen, keukenblokken, de 

voorzijde van meubels, randen rond bassins of badkuipen etc.). Kleuren met een sterretje (*) 

zijn bijzonder goed geschikt voor het aanbrengen van contrasten door middel van een inleg. 

Uw HI-MACS® vertegenwoordiger zal u graag adviseren over de ideale kleuren die passen bij 

uw behoeften en levensstijl.

Er kunnen verschillen bestaan tussen de werkelijke kleuren en de kleuren die op de 

afbeeldingen worden getoond.

 Volcanics

Fabricagerichtlijnen 
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Code Kleuren 12 x 760 x 3680 mm 9 x 760 x 3680 mm 6 x 760 x 2490 mm

G-01 DESERT SAND x x

G-02 GREY SAND x x x

G-04 WHITE QUARTZ x x x

G-05 WHITE GRANITE x x

G-06 ROSE QUARTZ x

G-07 PLATINUM GRANITE x

G-08 ALMOND PEARL x x x

G-09 BLACK SAND x x x

G-10 BLACK PEARL x x x

G-15 MIDNIGHT PEARL x x

G-16 GARNET SAND x x x

G-17 GREY GRANITE x

G-18 ROSE GRANITE x x

G-19 NATURAL QUARTZ x x

G-20 GREEN SAND x x x

G201 BLUE SAND x x x

G-23 NATURAL GRANITE x x

G-24 AQUA GRANITE x

G-27 TURQUOISE SAND x x

G-29 TERRA QUARTZ x x

G-30 IVORY QUARTZ x x

G-31 BLACK GRANITE x x

G-33 AZTEC QUARTZ x x

G-34 ARCTIC GRANITE x x x

G-38 SEA OAT QUARTZ x x

G-39 AZURE QUARTZ x x

G-40 CELEBRATION GRANITE x x

G-41 CONFETTI QUARTZ x x

G-42 VENETIAN SAND x

G-43 VERDE QUARTZ x x

G-44 SEAFOAM QUARTZ x

G-48 BEACH SAND x x

G-50 TAPIOCA PEARL x x

G-51 ATLANTIC QUARTZ x

G-53 STARDUST GRANITE x x

G-58 MOONSCAPE QUARTZ x x

G-60 GREYSTONE GRANITE x

G-61 INDIGO GRANITE x

2010 HI-MACS® STANDAARDARTIKELENProductbeschikbaarheid 
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Productbeschikbaarheid (vervolg)  Code Kleuren 12 x 760 x 3680 mm 9 x 760 x 3680 mm 6 x 760 x 2490 mm

G-62 OREGANO SAND x

G-63 ALLSPICE QUARTZ x x

G-65 TUNDRA QUARTZ x x

G-74 MOCHA GRANITE x

G-100 PEANUT BUTTER x

G-101 CRYSTAL BEIGE x

G-102 GRAY CRYSTAL x

G-105 BROWN PEARL x

G-106 RIVIERA SAND x x

G-107 PEBBLE PEARL x x

G-108 LUNAR SAND x x

M-101 TORINO x

M-103 BOLOGNA x

M-104 ROMA x

M-105 VERONA x

S-01 SATIN WHITE x x x

S-02 ALMOND x x

S-03 ROSE x

S-04 APRICOT x

S-05 GREY x x x

S-06 ARCTIC WHITE x x x

S-09 CREAM x x x

S-22 BLACK x

S-25 FIERY RED x

S-26 BANANA x

S-27 ORANGE x x

S-28 ALPINE WHITE x x x

S-29 IVORY WHITE x x x

S-100 COFFEE BROWN x

S-101 JASMIN GREEN x x

S-102 BABYLON BEIGE x x

S-103 CONCRETE GREY x x

S-104 TOFFEE BROWN x x

S-201 NOUGAT CREAM x

S-203 SKY BLUE x

S-204 VENUS GREEN x x x

S-214 NORDIC WHITE x

S-302 OPAL x x

S-303 SAPPHIRE x

S-304 RUBY x

S-305 EMERALD x

T-02 URANUS x

T-10 NEBULA x
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Productbeschikbaarheid (vervolg)  Code Kleuren 12 x 760 x 3680 mm 9 x 760 x 3680 mm 6 x 760 x 2490 mm

T-11 VENUS x

T-16 MARS x

VA01 SANTA ANA x

VB01 MERAPI x

VE01 TAMBORA x

VL01 CALDERA x

VW01 GEMINI x

VA21 PINNACLES x

VA22 FROSTY x

VB02 CIMA x

VB21 TAOS x

VE23 MAYON x

VG21 MAUI x
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Spoelbakken

Een uitgebreide keuze van standaardmaten HI-MACS® Natural Acrylic StoneTM 

spoelbakken, wastafels en douchebakken is kant en klaar leverbaar in een ruime 
keuze aan kleuren en patronen. Gefabriceerd met zorg en precissie. HI-MACS® units 
worden kant en klaar voor installatie geleverd en kunnen voor optimale hygiëne 
en uitstraling zonder zichtbare naden in keukenblokken en werkbladen worden 
ingebouwd. 

Voor enkele van de donkere, sterk gepigmenteerde HI-MACS® kleuren is speciaal 
onderhoud nodig en kunnen krassen, stof en normale slijtage duidelijker zichtbaar 
worden dan op lichtere gestructureerde kleuren. Voor nadere informatie over de 
perfecte kleur voor uw toepassing kunt u contact opnemen met uw HI-MACS® 

vertegenwoordiger. Gedrukte voorbeelden kunnen afwijken van de werkelijke stalen. 

Spoelbakken
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Lijmkleuren   
 

HI-MACS® Lijm

Code

G-01

G-02

G-04

G-05

G-06

G-07

G-08

G-09

G-10

G-15

G-16

G-17

G-18

G-19

G-20

G-23

G-24

G-27

G-29

G-30

G-31

G-33

G-34

G-38

G-39

G-40

G-41

G-42

G-43

G-44

G-48

G-50

G-51

G-53

G-58

G-60

G-62

G-63

G-65

Kleuren

DESERT SAND

GREY SAND

WHITE QUARTZ

WHITE GRANITE

ROSE QUARTZ

PLATINUM GRANITE

ALMOND PEARL

BLACK SAND

BLACK PEARL

MIDNIGHT PEARL

GARNET SAND

GREY GRANITE

ROSE GRANITE

NATURAL QUARTZ

GREEN SAND

NATURAL GRANITE

AQUA GRANITE

TURQUOISE SAND

TERRA QUARTZ

IVORY QUARTZ

BLACK GRANITE

AZTEC QUARTZ

ARCTIC GRANITE

SEA OAT QUARTZ

AZURE QUARTZ

CELEBRATION GRANITE

CONFETTI QUARTZ

VENETIAN SAND

VERDE QUARTZ

SEAFOAM QUARTZ

BEACH SAND

TAPIOCA PEARL

ATLANTIC QUARTZ

STARDUST GRANITE

MOONSCAPE QUARTZ

GREYSTONE GRANITE

OREGANO SAND

ALLSPICE QUARTZ

TUNDRA QUARTZ

Code 

H04

H03

H36

H03

H06

H03

H04

H42

H07

H10

H09

H03

H06

H04

H08

H03

H08

H03

H05

H04

H07

H04

H36

H04

H03

H07

H01

H26

H08

H11

H04

H36

H01

H07

H04

H03

H13

H14

H02

Kleuren

PEANUT

GREY

SILVER

GRAY

PINK

GREY

PEANUT

MERAPHI

BLACK

BLUE

VIOLET

GREY

PINK

PEANUT

GREEN

GREY

GREEN

GREY

APRICOT

PEANUT

BLACK

PEANUT

SILVER

PEANUT

GREY

BLACK

SATIN WHITE

SAND BROWN

GREEN

SAGE GREEN

PEANUT

SILVER

SATIN WHITE

BLACK

PEANUT

GREY

OLIVE YELLOW

SEPHIA

ARCTIC WHITE
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Lijmkleuren (vervolg)   
 

HI-MACS® Lijm

Code

G-74

G-100

G-101

G-102

G-105

G-106

G-107

G-108

G-201

M-101

M-103

M-104

M-105

S-01

S-02

S-03

S-04

S-05

S-06

S-09

S-22

S-25

S-26

S-27

S-28

S-29

S-101

S-102

S-103

S-104

S-100

S-201

S-203

S-204

S-214

S-302

S-303

S-304

S-305

T-02

T-10

Kleuren

MOCHA GRANITE

PEANUT BUTTER

CRYSTAL BEIGE

GREY CRYSTAL

BROWN PEARL

RIVIERA SAND

PEBBLE PEARL 

LUNAR SAND

BLUE SAND

TORINO

BOLOGNA

ROMA

VERONA

SATIN WHITE

ALMOND

ROSE

APRICOT

GREY

ARCTIC WHITE

CREAM

BLACK

FIERY RED

BANANA

ORANGE

ALPINE WHITE

IVORY WHITE

JASMIN GREEN

BABYLON BEIGE

CONCRETE GREY

TOFFEE BROWN

COFFEE BROWN

NOUGAT CREAM

SKY BLUE

VENUS GREEN

NORDIC WHITE

OPAL

SAPPHIRE

RUBY

EMERALD

URANUS

NEBULA

Code 

H37

H04

H01

H03

H35

H04

H03

H36

H23

H02

H34

H22

H61

H01

H04

H06

H05

H03

H02

H20

H07

H18

H17

H19

H16

H32

H51

H52

H53

H54

H37

H04

H30

H11

H16

T02

T03

T04

T05

H60

H02

Kleuren

MOCCA

PEANUT

SATIN WHITE

GREY

DARK

PEANUT

SILVER

GREY

P-OCEAN BLUE

ARCTIC WHITE

IVORY CRYSTAL

PERNA GREY

VERONA

SATIN WHITE

PEANUT

PINK

APRICOT

GREY

ARCTIC WHITE

CREAM

BLACK

RED

BANANA

ORANGE

ALPINE WHITE

IVORY

JASMIN GREEN

BABYLON BEIGE

CONCRETE GREY

TOFFEE BROWN

MOCCA

PEANUT

DAWN MISTY

SAGE GREEN

ALPINE WHITE

OPAL

SAPPHIRE

RUBY

EMERALD

URANUS

ARCTIC WHITE
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Lijmkleuren (vervolg)  
 

HI-MACS® Lijm

Kleuren

VENUS 

MARS

SANTA ANA

MERAPI

CIMA

TAMBORA

CALDERA

GEMINI

PINNACLES

FROSTY

TAOS

MAUI

MAYON

Code 

T-11

T-16

VA01

VB01

VB02

VE01

VL01

VW01

VA21

VA22

VB21

VG21

VE23

Code 

H01

H34

H03

H42

H45

H20

H41

H36

H03

H03

H48

H49

H06

Kleuren

SATIN WHITE

IVORY CRYSTAL

GREY

MERAPHI

V/BLACK

CREAM

CALDERA

SILVER

GREY

GREY

TAOS

MAUI

PINK
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Specificaties platen

Productspecificaties

Solids

 

 

Pearls

 

 

Sands

 

 

Quartz

 

 

Granite

Volcanics

Lucents

760 / 2490

760 / 3680

760 / 3680

760 / 2490

760 / 3680

760 / 3680

760 / 2490

760 / 3680

760 / 3680

760 / 2490

760 / 3680

760 / 3680

760 / 2490

760 / 3680

760 / 3680

760 / 3680

760 / 2490

760 / 3680

1.8924

2.7968 

2.7968 

1.8924

2.7968 

2.7968 

1.8924

2.7968 

2.7968 

1.8924

2.7968 

2.7968 

1.8924

2.7968 

2.7968 

2.7968

1.8924

2.7968

19,87

43,75

58,74

18,73

41,53

55,38

18,73

41,53

55,38

18,73

41,53

55,38

18,73

41,53

55,38

56,60

19,87

58,74

6 mm

9 mm

12 mm

6 mm

9 mm

12 mm

6 mm

9 mm

12 mm

6 mm

9 mm

12 mm

6 mm

9 mm

12 mm

12 mm

6 mm

12 mm

* Pearls, Sands, Quartz, Granite, Volcanics

Gewicht / m2 Dikte
Solids/

 Lucents
Eenheid Structuur

 kleuren*
Eenheid

6 mm

9 mm

12 mm

10,50

15,64

21

kg

kg

kg

9,9

14,85

19,80

kg

kg

kg

Gewicht/plaat Dikte
Breedte/
Lengte

m2/plaat kg/plaat

* alleen op speciale bestelling 

6

6

9

9

  12

  12

 760

 

 760

 

 760

 

910* 

 

910*

910*

2490 

2490

 

 

 

3680

3680

3680

3680

 

Dikte van de 
plaat in mm

Breedte van de 
plaat in mm

Lengte van de plaat
in mm
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Gegevensblad specificaties Specificatie Eenheid
Resultaat

Testmethode
Solids Granite

Elasticiteit E-modulus MPa 8900 7730 DIN EN ISO 178

Buigsterkte MPa 70,1 64,3 ASTM D638

Breekverlenging % 1 1,1 DIN EN ISO 178

Treksterkte MPa 69,5 56,3 DIN EN ISO 527

Soortelijke massa g/cm3 1,75 1,65 ISO 1183

kg/m3 1750 1650 ISO 1183

Kogeldrukhardheid N/mm2 257 239 DIN EN ISO 2039-1

Mohs hardheid 2 tot 3 2 tot 3 EN 101

Potloodhardheid >9H >9H ISO 15184

Waterabsorptie

gewicht

dikte

DIN EN 438 deel 12

<0,1% <0,1%

<0,1% <0,1%

Slagvastheid

kracht

vallende bal (hoogte)

N ≥25 ≥25 E DIN EN 438,02/02 deel 2/20

mm ≤1500 ≤1500 E DIN EN 438,02/02 deel 2/21

Slipvastheid

Slipvastheid

>0,32-0,9

Isolatie niet-geleidend
10° tot 19° = R10

GMG100 (vervangt R9) DIN 

51 130

Bestandheid tegen 
klimaatveranderingen

°C ≤0,05 ≤0,05 AMK

Droge hitte
(van onderaf verhit)

°C ≤100 (7C) DIN 68 861, deel 7, 04-'85

Vochtige hitte 

(van onderaf verhit)

°C ≤100 (8A) DIN 68 861, deel 8, 04-'85

Bestandheid tegen tem-

peratuurverandering 

°C geen verandering UNI 9429

Bestandheid tegen 

verbranding door sigaret

6C 6B DIN 68 861, deel 6, 11-'82

Krasbestendigheid 4D 4B DIN 68 861, deel 4, 11-'81

Bestandheid tegen

elektrostatische geleiding

DIN IEC 1340-4-1, 04-'92

EN 61340-5-1>1x1012Ω Isolatie

Thermische geleiding W/mK 0,636 0,55 DIN EN 12664

Warmtedoorlaatbaarheid m2K/W 0,038 0,045 DIN EN 12664

Thermische weerstand 

Uitzettingscoëfficiënt

mm/mK 0,048 0,055 DIN EN 14581

m/m/°C 30,0 x 10,6

Waterdamp 

diffusie/weerstand µ 18607 16150
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 Gegevensblad specificaties
(vervolg)

Specificatie Eenheid
Resultaat

Testmethode
Solids Granite

Maatafwijking in relatieve 
luchtvochtigheid

lengte
dikte

massa

DIN EN 318, uitgave 5, 1998

% -0,03 -0,02

% 0,06 -0,03

% 0,05 0,05

Bestendigheid tegen 
kokend water

Gewichtstoename
Toename in dikte

E DIN EN 438,02/02 deel 2/12

% <0,1 <0,1

% <0,1 <0,1

Lichtechtheid
(Xenon)

schaal 
0 tot 10 

beter dan 6 DIN 53 387,04-'89

Geschiktheid voor  
levensmiddelen

alle kleuren LMBG § 31

Hygiëne

Brandveiligheids- 
klasse

Moeilijk ontvlambaar
 MPA/NRW

HI-MACS® MPA/NRW

geschikt

B1

niet-druipend materiaal

LGA hygiënecertificaat 

DIN 4102-1

DIN 5510

(BAM) 12 mm

(BAM) 9 mm + registreren

(Warrington) 12 mm

B1 voor alle kleuren*

B1 voor alle kleuren*

B-s1, d0

voor alle HI-MACS® 

kleuren*

voldoet aan BS 475 

klasse 0

DIN 4102-1

BS EN ISO 11925-2 : 2002

BS EN 13823: 2002

* (momenteel niet van toepassing voor Volcanics) 
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Bestandheid tegen  
chemicaliën

Azijnzuur (azijn) 

Citroenzuur (citroen) 

Natriumcarbonaat

Ammonium hydroxide

Ethylalcohol

Witte wijn, rode wijn

Bier

Cola frisdrank 

Oploskoffie 

Thee

Zwarte-bessensap

Room

Water

Benzine

Aceton

Ethylbutylacetaat

Boter

Olijfolie 

Mosterd

Zout

Ui

Lippenstift

Desinfecteringsmiddelen

Zwarte balpen

Stempelinkt

Huishoudelijk schoonmaakmiddel

Schoonmaakmiddel

Testmateriaal

16 uur 

16 uur 

16 uur 

16 uur 

16 uur 

16 uur 

16 uur 

16 uur 

16 uur 

16 uur 

16 uur 

16 uur 

16 uur 

16 uur 

16 uur 

16 uur 

16 uur 

16 uur 

16 uur 

16 uur 

16 uur 

16 uur 

16 uur 

16 uur 

16 uur 

16 uur 

16 uur 

Inwerktijd

Conform DIN 68861 & DIN 68930 Tab.1

geen verandering 

geen verandering 

geen verandering 

geen verandering 

geen verandering 

geen verandering 

niet getest

geen verandering 

geen verandering 

geen verandering 

geen verandering 

geen verandering 

geen verandering 

geen verandering 

3

3

geen verandering 

geen verandering 

geen verandering 

geen verandering 

geen verandering 

geen verandering 

geen verandering 

2

1

geen verandering 

geen verandering 

Evaluatie van G02 
veranderingen

Evaluatie van S02 
veranderingen

geen verandering 

geen verandering 

geen verandering 

geen verandering 

geen verandering 

geen verandering 

niet getest

geen verandering 

geen verandering 

geen verandering 

geen verandering 

geen verandering 

geen verandering 

geen verandering 

3

3

geen verandering 

geen verandering 

geen verandering 

geen verandering 

geen verandering 

geen verandering 

geen verandering 

2-3

1

geen verandering 

geen verandering

Bestandheid tegen slijtage, groep

conform DIN 68861

Evaluatie conform 

DIN 68930 Tab. 1

Andere werkoppervlakken: 

Bestandheid tegen slijtage,  

groep: “1C”

Voldoet aan de eisen, resultaat +

1B 1B

* 1A = Uitstekend; 1F = Zeer slecht 0 = Geen zichtbaar resultaat; 5 = Beschadigd
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Platen

Veiligheidsinformatieblad

Gezondheid & veiligheid

Aluminium trihydraat 

Butylmethacrylaat

Methacrylaat

Co-polymere kleurstoffen

niet beschikbaar 

 

niet beschikbaar 

 

niet beschikbaar 

15 mg/m3  

OSHA PEL

10 mg/m3 

ACGIH TLV

niet beschikbaar 

niet beschikbaar 

52-62

 

30-50

1-5

21645-51-2

 

25852-37-3 

niet beschikbaar 

LC50/LD50TLV/PE% per gewichtProduct no.

4.3 Hoofdstuk 03 Overzicht gevaren 
 Voor massieve platen van alle kleuren geldt dat stof dat ontstaat tijdens 

de bewerking irritatie van de huid, ogen en luchtwegen kan veroorzaken. 
Wijze van opname: inademen (stof tijdens bewerken), ogen, huidcontact.

4.1  Chemisch product en aanduiding van de onderneming 
  LG Hausys, LTD. 
  20 Yoido-Dong, Youngdungpo-Gu 
  Seoul 150-721, Korea 
  Tel.: +82 (0)2 3773 7760 
  Fax: +82 (0)2 3773 7972

4.2  Samenstelling en informatie over de componenten

Mogelijk DIRECTE

gevolgen voor 

de gezondheid 

Ogen:

Huid:

Ademhaling:

Dit product zal niet gemakkelijk een menselijk lichaam binnendringen. 

Het product wordt geleverd in de vorm van massieve platen. Als zodanig 

bestaan er geen gezondheidsrisico's bij dit materiaal. Bij bewerken, 

zagen, schuren of frezen kan stof ontstaan waardoor irritatie van de 

ogen en de luchtwegen kan worden veroorzaakt. 

Stof dat tijdens de fabricage ontstaat kan irritatie aan de ogen veroorzaken.

Scherpe randen kunnen snij-of schaafwonden aan de handen 

veroorzaken. Stof dat tijdens de fabricage ontstaat kan overgevoeligheid 

van de huid veroorzaken. Hoge concentraties van methylacrylaat kunnen 

allergische reacties oproepen.

Stof dat tijdens fabricage ontstaat kan irritatie aan de luchtwegen 

veroorzaken hetgeen kan leiden tot niezen en hoesten. Bij langdurige 

blootstelling kan hoofdpijn ontstaan. 
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Platen (vervolg)

4.4  Eerste hulpmaatregelen

Potentieel chronisch

gevolgen voor de gezondheid

Carcinogene gevolgen:

Mutagene gevolgen:

Teratogene gevolgen:

Symptomen van overmatige 
 blootstelling:

Medische problemen 

Niet gevaarlijk voor de huid (niet bijtend en niet indringend) 

of bij inslikken.

Geen

geen substantie aanwezig

Geen. Is NIET giftig voor bloed, nieren, longen,  

zenuw stelsel, voortplantingssysteem, lever, slijmvliezen.

Geen 

Geen

Oogcontact

Huidcontact

Inademen

Inslikken

Opmerking voor de arts

Bij contact met stof moeten de ogen onmiddellijk gedu-

rende 15 minuten met een ruime hoeveelheid water worden 

gespoeld. Roep medische hulp in.

Geen problemen te verwachten. Kan overgevoeligheid van de 

huid veroorzaken. Was de besmette huid voorzichtig en gron-

dig onder stromend water met niet-schurende zeep. Wanneer 

de irritatie aanhoudt, dient u medische hulp in te roepen.

Herhaald of langdurig inademen kan leiden tot chronische 

irritatie van de luchtwegen. Laat het slachtoffer rusten in een 

goed geventileerde omgeving. Bij ademhalingsproblemen 

kan zuurstof worden toegediend. Roep medische hulp in.

Niet van toepassing

Geen aanvullende informatie
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Platen (vervolg)

4.5  Brand- en explosiegegevens

Brandbaarheid van het product

Ontvlammingspunten

Zelfontbrandingstemperatuur

Ontbrandbare producten

Brandgevaar in de omgeving  
van verschillende substanties  
(ontvlambaarheid) 
 

Explosiegevaar in combinatie met 
verschillende substanties

Brandbestrijdingsmiddelen 
en instructies
 Kleine brand: 

Grote brand:

Speciale opmerkingen  
over brandgevaar 

Speciale opmerkingen  
over explosiegevaar 

Niet-brandbaar.

Niet beschikbaar L.E.L. & U.E.L. niet beschikbaar.

Niet beschikbaar.

Verschillende metaaloxiden.

Substanties (ontvlambaarheid) Niet-ontvlambaar 

bij schokken, hitte, oxiderende substanties, redu-

cerende substanties, ontbrandbare materialen, 

organische materialen, metalen, zuren, alkalische 

substanties, vocht.

Wordt niet beschouwd als explosief product. 

 

Gebruik DROGE chemicaliën, CO2, water of. 

sproeiwater, nevel of schuim. Gebruik GEEN 

waterstraal.

Geen aanvullende opmerkingen. 

Geen aanvullende opmerkingen.

4.6  Maatregelen bij onvoorzien vrijkomen 

Kleine hoeveelheid gemorst 
 

Grote hoeveelheid gemorst 

Gebruik geschikte hulpmiddelen om de gemorste 

substanties naar een geschikte afvalcontainer 

over te brengen. Geen aanvullende informatie.

Geen aanvullende informatie. 

4.7  Behandeling en opslag
Voorzorgsmaatregelen 
 
 
 

Opslag

Adem het stof niet in. Wanneer er tijdens de 

werkzaamheden stof ontstaat moet de omgeving 

goed worden geventileerd om te garanderen dat 

de verontreiniging van de lucht onder de bloot-

stellingsgrens blijft.

Er worden geen specifieke eisen gesteld aan de 

opslag. Sla het materiaal zodanig op dat u niet te 

ver hoeft te reiken om bij het materiaal te komen 

en dat de schappen niet overbelast worden.
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Platen (vervolg)

4.8  Fysieke en chemische eigenschappen 

Technische controle

Persoonlijke  

bescherming

Blootstelling

Wanneer er tijdens de werkzaamheden (bewerken, frezen, 

schuren) stof ontstaat, moet de omgeving goed worden 

geventileerd om te garanderen dat de verontreiniging van 

de lucht onder de blootstellingsgrens blijft.

Veiligheidsbril. Het wordt sterk aangeraden om handschoe-

nen te dragen ter bescherming tegen snij- en schaafwonden. 

Maak bij onvoldoende ventilatie gebruik van geschikte adem-

halingsapparatuur (NIOSH goedgekeurd).

Niet beschikbaar.

4.9  Beheersing van blootstelling/persoonlijke veiligheid

Geur / reukloos 

Fysieke vorm

en verschijning

Moleculair gewicht

PH (1% opl/water)

Kookpunt
  

Smeltpunt

Specifiek gewicht

Dampdruk

Smaak

niet beschikbaar

 
Vast

 

toepasbaar

toepasbaar

 

Niet beschikbaar

 
Niet beschikbaar

 

0,04 

(water = 1) geba-

seerd op beschik-

bare informatie

 
Niet beschikbaar

Kleur

verschilt

 
Vluchtigheid

 

Geurdrempel

Verdampings

snelheid

 
Viscositeit
 

Water 

Olie distr. coëf.
 

Oplosbaarheid

in water

 

Oplosbaarheid in 

oplosmiddelen

Niet beschikbaar 

 

Niet beschikbaar 

 

Niet beschikbaar 

 

Niet beschikbaar 

 

Niet beschikbaar 

Niet oplosbaar in 

water en olie
 

Niet oplosbaar in

water

 

Niet oplosbaar in 

methanol, diethyl-

ether, n-octanol 

aceton
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Platen (vervolg) 4.10  Stabiliteit en reactiviteit 

Stabiliteit

Instabiele omstandigheden 

Chemische instabiliteit/ 

Te vermijden materialen

Corrosiviteit

Bijzondere opmerkingen/ 

Reactieve omstandigheden

Bijzondere opmerkingen 

over corrosiviteit

Gevaarlijke ontbinding

Gevaarlijke polymerisatie

Het product is stabiel.  

Geen aanvullende opmerkingen

Niet reactief volgens onze gegevens.

Niet corrosief voor metalen en glas volgens onze gegevens.

Geen aanvullende opmerkingen

Geen aanvullende opmerkingen

Niet beschikbaar

Ja

4.11  Toxicologische informatie

Mechanische controle

Persoonlijke bescherming

Blootstellingsgrenzen

Dit product is niet getest op schadelijke effecten voor dieren. 

Zie hoofdstuk 11 voor informatie over de bestanddelen.

De substantie is NIET giftig voor bloed, nieren, longen, zenuw-

stelsel, voortplantingssysteem, lever, slijmvliezen.

Geen aanvullende informatie.

4.12  Ecologische informatie

Ecotoxiciteit

BODS en COD

Toxiciteit voor biologisch afbreekbare producten

Bijzondere opmerkingen over biologisch 

afbreekbare producten

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar

Geen aanvullende opmerkingen 
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Platen (vervolg) 4.13  Afvoeren van afval

Afvoeren van afval Gebruik passende gereedschappen om de vaste materialen in 

een geschikte afvalcontainer over te brengen.

4.14  Transportinformatie

DOT (pictogram) TOG (pictogram) ADR (Europa, pictogram)

DOT/TDG classificatie 

DOT/TDG Proper Shipping Name

DOT/identificatienummer TDGPIN

Verpakkingsgroep

Geen DOT gecontroleerd materiaal 

(Verenigde Staten).

Niet gereguleerd.

Niet van toepassing.

Geen meldingsplicht voor gevaarlijke stoffen 

(RQ).

Speciale transportvoorzieningen 

IATA

(luchttransport)

IMDC

(vervoer over water)

Proper Shipping Name

Gevarenklasse

Identificatienummer

Verpakkingsgroep

Niet gereguleerd

Niet gecontroleerd

voor de IATA

Niet van toepassing

Geen

Proper Shipping Name

Gevarenklasse 

Identificatienummer

Verpakkingsgroep 

Niet gereguleerd

Niet gecontroleerd

voor de IDMG

Niet van toepassing

Niet van toepassing

IATA (pictogram) IMDF (pictogram)
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Platen (vervolg) 4.15  Overige regelgeving en pictogrammen 
 

Overige classificaties

WHMIS STATEMENT

WHMIS (Canada)

(pictogram)

DSCL (ECC) (Europa)

(pictogram)

Japan 

Australië

Aanvullende informatie

HMIS (U.S.A.)

National Fire Protection 

Association (USA)

Beschermende kleding  

(pictogram)

Dit product is geclassificeerd volgens de gevarenklassen van 

de CPR en de MSDS bevat alle informatie die door de CPR 

is vereist.
 

  Niet gecontroleerd conform WHMIS (Canada)

 

  Niet gecontroleerd conform USCL (Europa)

Niet beschikbaar 

 
Niet beschikbaar 

 
Geen aanvullende opmerkingen

 

Gezondheidsrisico: 1 Reactiviteit: 0 

Brandgevaar: 0 Persoonlijke bescherming: A

 

Gevarenklasse: 4 = Extreem, 3 = Hoog, 2= Matig,

1 = Laag, 0 = Minimaal (te verwaarlozen)

Brandgevaar 

Reactiviteit 

Specifieke gevaren

 Gezondheid 

Federale regelgeving TSCA (Toxic Substance Control Act): alle bestanddelen van dit 

product zijn opgevoerd in de TSCA lijst. 

Resource Conservation & Recovery Act (RCRA)

(40 CFR 261) Gereguleerd; niet beschikbaar

CERCI. Te melden hoeveelheid (Reportable Quantity: RQ) 

hoeveelheid; geen (lbs)

Dit product bevat mogelijk één of meer van de volgende mel-

dingsplichtige chemicaliën conform SECTION313 van TITLE III 

van de SUPERFUND AMENDMENT ANDREAUTHORISATION ACT 

van 1986 (SARA) en 40 CFR Part 372 

Cas-nummer, chemische naam: GEEN
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Platen (vervolg)

4.16  Overige informatie

Referenties

Glossarium

AGC: 

ASTM: 

BODS: 

CAS: 

CEPA: 

CERCLA: 

CFR: 

DOT:

DIN: 

DSL : 

HCS: 

HMTS: 

IARC:

ISO: 

LD50/LC50: 

DLLo/LCLo: 

NFPA: 

NIOSH: 

NTP: 

OSHA: 

PEL : 

RCRA: 

STEL : 

TDG: 

TLV (MAC): 

TWA: 

TSCA: 

WHMIS: 

Overweging 

Revisie 

Opmerkingen

Notitie aan de 
lezer

SAX, N.I Dangerous Properties of Industrial Materials, Toronto, Van Nostrand 

Reinold, 60 cd. 1984 Industrial Hygiene and Toxicology. 

Veiligheidsinformatieblad van de fabrikant

American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

American Society for Testing and Materials 

Zuurstofbehoefte na 5 dagen 

Chemical Abstract Services

Canadian Environmental Protection Act

Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act

Code of Federal Regulations

Department of Transportation

Deutsches Institut für Normung

Domestic Substance List (Canada) 

Hazardous Communication System

Hazardous Material Information System

International Agency for Research on Cancer

ISO International Organisation for Standardisation

Dodelijke concentratie voor een mortaliteit van 50% 

Laagst gepubliceerde dodelijke dosis/concentratie

National Fire Prevention Association

National Institute for Occupational Safety & Health 

National Toxicology Program

Occupational Safety & Health Administration

Toegestane blootstellingsgrens (15 minuten) 

RESOURCE Conservation and Recovery Act

Kortstondige blootstellingsgrens (15 minuten)

Transportation of Dangerous Goods (Canada)

Maximaal aanvaardbare concentratie

Tijdgewogen gemiddelde

Toxic Substances Control Act

Workplace Hazardous Material Information System (informatiesysteem 

voor gevaarlijke materialen op de werkplek) 

Geen aanvullende opmerkingen

Jaarlijks bijgewerkt. 

Wijziging in telefoonnummers.

De gegevens in de MSDS en de daarin gepresenteerde aanbevelingen zijn 
gebaseerd op informatie die op dit moment als correct wordt beschouwd. 
LG Hausys geeft echter geen garantie, uitdrukkelijk of impliciet, voor de vol-
ledigheid van deze gegevens en aanbevelingen en aanvaard geen enkele 
aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van deze informatie.
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Lijm 

Gevaarlijke mengsels van andere vloeistoffen, vaste stoffen of gassen

Benzoylperoxide 

Methylmethacrylaat

Ethyleneglycol dimethacrylaat

Dioctylphtalaat

GAS

000094-36-0

80-62-6

97-90-5

117-81-7

%

TOT 1 

TOT 50

TOT 2

TOT 10 

1. Producten
HI-MACS® lijm

2. Fabrikant
LG Hausys, LTD. 
20 Yoido-Dong, Youngdungpo-Gu 
Seoul 150-721, Korea 
Tel.: +82 (0)2 3773 7760 
Fax: +82 (0)2 3773 7972

3. Chemische familie
Lijmstof voor massieve oppervlakken (bevat peroxide activator)

4. Gevaarlijke ingrediënten

Kookpunt (°F) 

Verdampingsdruk (mm Hg) bij 25 °C 

Dichtheid van de damp 

Verdampingssnelheid

% vluchtig volume

Watervolume

350~450 

5 mm bij 22,2 °C 

Zwaarder dan lucht 

Trager dan ether 

22~26%

0%

5. Fysieke gegevens 

Ontvlambaarheid

Explosiegevaar 

Ongebruikelijke brand & explosie

Bijzondere procedures voor brandbestrijding

Geen

Mogelijk niet aanwezig 

Geen

Geen

6. Brand- en explosiegegevens

Maak gebruik van zelfstandige ademhalingsapparatuur en draag beschermende 
kleding om contact met huid en ogen te vermijden.
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Lijm (vervolg) 

Stabiliteit Niet stabiel

Stabiel 0

Gevaarlijk

polymerisatie

Kan voorkomen

Kan niet voorkomen 0

7. Gezondheidsrisico's
Blootstellingsgrenzen: TLV = 5 mg/m3. 
Gevolgen van overmatige blootstelling: hoofdpijn, duizeligheid, pijn aan keel 
en neus.

Eerste hulp en noodprocedures
Ogen: ogen gedurende 15 minuten met water spoelen en medische hulp inroepen. 
Huid: wassen met water en zweep, verontreinigde kleding verwijderen.
Inademen: breng de persoon naar een goed geventileerde ruimte. Zorg indien 
nodig voor hulp bij de ademhaling. 
Inslikken: geen antistoffen bekend maar melk of water toedienen. Probeer over-
geven na inslikken te voorkomen Roep medische hulp in.
Primaire wijze van opname: huid, ogen, inademen. 

9. Procedures bij morsen of lekkage 
Stappen die moeten worden genomen wanneer de substantie is vrijgekomen: huid- 
en oogcontact vermijden. Kleine gemorste hoeveelheden kunnen met absorberend 
materiaal worden opgenomen. Bij grotere hoeveelheden afspoelen met aceton. 

10. Informatie over speciale bescherming 
Behandeling en opslag: houd de opslagcontainer gesloten, vermijd warmtebronnen 
en ontvlambare materialen. 

11. Veilige behandeling en gebruik
Bescherming van de ademhaling: in normale situaties niet nodig. 
Ventilatie: gebruiken in goed geventileerde omgevingen. 
Beschermende handschoenen: neopreen handschoenen aanbevolen. 
Oogbescherming: in normale situaties niet nodig. 
Hygiëne maatregelen: huid reinigen met water en zeep. 
Overige beschermingsmaatregelen: geen. 

8. Reactiviteit

Incompatibiliteit: oxiderende stoffen kunnen een reactie veroorzaken. 

Gevaarlijke stoffen bij ontbinding: geen. 

Situaties die moeten worden vermeden: ontstekingsbronnen.
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Opslag, behandeling & vervoer

5.1 HI-MACS® moet altijd vlak worden opgeslagen op stevige pallets met 
een beschermende afdekking op het pallet voordat de platen worden 
opgestapeld (Afb. 1).

5.2 Sla de platen op in een droge, goed geventileerde omgeving.

5.3 Wanneer de platen op schappen worden opgeslagen, moeten de HI-MACS® 

platen worden ondersteund zodat ze niet doorbuigen.

5.4 Probeer nooit om HI-MACS® platen alleen te dragen. De platen moeten door 
twee personen worden gedragen, elk één aan de uiteinden van de plaat. Draag 
de platen altijd verticaal (Afb. 2).

5.5 Sleep HI-MACS® platen nooit over de vloer. Hierdoor kunnen randen of 
hoeken worden beschadigd.

5.6 Zorg dat panelen met uitsneden en/of naden tijdens transport worden 
ondersteund.

5.7 Sla gootstenen en wastafels op dezelfde manier op als de platen.

5.8 Verpak de elementen die van HI-MACS® worden gemaakt in een 
blisterverpakking ter bescherming.

5.9 Grote elementen kunnen het beste aan de zijden worden ondersteund. 

5.10 Probeer te voorkomen dat HI-MACS® producten op open vrachtwagens 
worden vervoerd. Hierdoor kan het materiaal worden blootgesteld aan 
extreme temperatuursverschillen en verschillen in luchtkwaliteit.

5.11 Voorkom dat de panelen en elementen tijdens transport kunnen bewegen.

5.12 HI-MACS® lijm kan het beste koel worden opgeslagen (≈ 8-15 °C) en mag 
niet worden blootgesteld aan direct zonlicht. Hierdoor kan de levensduur 
van de lijm met maximaal 12 maanden worden verlengd. 

5.13 Controleer vóór gebruik altijd de uiterste gebruiksdatum.

HI-MACS® platen

HI-MACS® Lijm

Afb. 1

Afb. 2
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Kwaliteitscontrole

 LG Hausys streeft altijd naar verbetering van de productieprocessen en 
-beheersing om de hoogste kwaliteit platen te leveren.

6.1 Voor gebruik of fabricage met HI-MACS® platen, wordt geadviseerd om de 
platen visueel te controleren op gebreken en kleurafwijkingen.

6.2 Op de zijkant van elke plaat is een nummer gedrukt. Vermeld dit nummer bij 
klachten. Hiermee kan LG Hausys het productieproces volgen om de kwali-
teit permanent te verbeteren.

 Voorbeeld: 
 plaat NSDgr : LG HI-MACS® Arctic White 1 3 D E 009

 LG = naam van de fabrikant
 HI-MACS® = naam van het product 
 Arctic White = kleur van de plaat

 1 = nr. van de productielijn 1 (2, 3, 4)
 3 = productiejaar: 2003
 D = maand: April (A = januari, B = februari, C = maart, D =   

 april,..., L = december)

 E = dag: 15e (1 = 1et; 2 = 2e; 3 = 3e; 4 = 4e;...;
  10 = 10e; 
  A = 11e; B = 12e; C = 13e; D = 14e;...; 
  U = 31e) 
  Van dag 11 tot dag 31, worden de dagen  

 aangeduid met een letter (A tot U) 

 009 = volgnummer (001, 002, 003,…)

Inspectie van de platen
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6.4 Controleer of de platen:
• aan de randen niet zijn gebroken of beschadigd
• aan de randen niet schuin zijn afgezaagd (Afb. 4) ;
• geen gaatjes bevatten (max. 10 per Ø 50 mm).

6.5 Controleer of de platen: 
• geen kleurafwijking vertonen 
• en of het pigment gelijkmatig is verdeeld 
• aan de buitenzijde zijn voorzien van een beschermfolie.

6.6 HI-MACS® vormen moeten ook worden gecontroleerd op: 
•  consistente kleuring van de gebruikte plaat (zie technische gegevens voor correcte 

installatie) 

• zwarte vlekken en vlokken 
• gaten 
• scheuren of breuk 
• kwaliteit van de bovenrand voor verlijmen

6.7 Bij vragen over de kwaliteit van HI-MACS® producten kunt u contact opne-
men met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

Afb. 1

Afb. 2

Afb. 3

Afb. 4

Schuine randen of verloop 

Egaal oppervlak

1,5 mm

1000 mm

▼

▼

▼

▼

Buiging (glimlach)

1,5 mm

760 mm

▼

▼

Buiging (frons)

▼

▼
1,5 mm

760 mm

▼

▼

Inspectie van de vormen

6.3 Voordat een hele plaat wordt gezaagd, moet de plaat worden gecontroleerd op 
zichtbare gebreken. Let er op dat de plaat niet is gebogen: buiging in de lengte. 
Wanneer de buiging groter is dan 1,5 mm per meter (Afb. 1) dient u contact op te 
nemen met uw HI-MACS® leverancier voor controle en mogelijk vervanging. 

•  “Smile“ buiging. Wanneer de plaat over de rand is gebogen in de vorm van een 
glimlach (Afb. 2) en de buiging is groter dan 1,5 mm per meter (Afb. 2), dient 
u contact op te nemen met uw HI-MACS® leverancier voor controle en mogelijk 
vervanging. 

•  “Frown” buiging. Wanneer de plaat aan de rand is gebogen in de vorm van een 
frons (Afb. 3) en de buiging is groter dan 1,5 mm per meter (Afb. 3), dient u contact 
op te nemen met uw HI-MACS® leverancier voor controle en mogelijk vervanging.

Specificaties voor een vlakke plaat

Solids en Pearls kleuren ≤ 1,5 mm*

over

760 mm

Small Chip kleuren

Sands

≤ 1,5 mm*

over

760 mm

Large Chip kleuren 

Quartz en Granite

≤
1,5 mm*

over

760 mm

* De buiging van de plaat mag niet groter zijn dan 1,5 mm
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Gereedschappen & accessoires

7.1 LG Hausys adviseert om gebruik te maken van gereedschappen van 
bepaalde fabrikanten of leveranciers om de fabricage en installatiekosten 
laag te houden of de fabrikanten de mogelijkheid te bieden om de proces-
sen op een efficiënte manier uit te voeren. 

7.2 In het ideale geval moet gebruik worden gemaakt van een paneelzaag met 
cirkelzaag om de platen op de gewenste maat te zagen. 

7.3 Er kan gebruik worden gemaakt van freesbanken, V-groef snijders en CNC 
apparatuur, afhankelijk van de behoeften bij de specifieke toepassing.

7.4 Lange en/of brede bandschuurmachines kunnen geschikt zijn voor specifieke 
HI-MACS® projecten of andere houten industriële materialen.

7.5 Handfreesmachines voor zwaar gebruik die geschikt zijn voor rechte 12 mm 
freesbits en een minimaal vermogen van 1600 W worden aanbevolen. (Afb. 1).

7.6 Een aantal schuurmachines (elektrisch of pneumatisch) waaronder: (excen-
trisch) roterende vlakschuurmachines en bandschuurmachines. Kies altijd 
voor machines met een quick-fix systeem en pads tot een diameter van 
150 mm. (Afb. 2).

 
7.7 U heeft altijd een ruime selectie aan TCT (Tungsten Carbide Tipped) frezen 

nodig voor rechte sneden, afwerken van profielen en de installatie van goot-
stenen en wastafels. U heeft ook profielfrezen nodig met (nylon) lagers.

7.8 Een selectie schuurschijven van 80 tot 320 en/of groter is benodigd voor de 
 excentrische vlakschuurmachine.

7.9 Met polijstpasta en was zal de glans van een afgewerkt en geschuurd ele-
ment verbeteren maar dit wordt uitsluitend aangeraden voor creatieve en 
speciale doeleinden.

7.10 De aanbevolen glansgraad is halfmat  
(schuurpapier korrel 320 & Superpad S/G 1200). 

Afb. 1

Afb. 2
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7.11 Hoogglans afwerking valt niet onder de 10+5 jaar beperkte garantie op 
installaties* van HI-MACS®. 

7.12 Waar mogelijk moet gebruikt worden gemaakt van een bovenfrees en mallen.

7.13 •  Een selectie klemmen voor het verlijmen van afvallende en opstaande ran-
den, inclusief 'A'-vormige marktklemmen. 

• Lijmtangen van verschillende lengte, bv. 250 mm, 400 mm en 1200 mm. 
• Een aantal langere schroefklemmen. (Afb. 3)

7.14 Hotmelt lijmpistool en patronen t.b.v. verlijming van klossen.

7.15 Papierdispenser voor zwaar gebruik.

7.16 Een vast of mobiel hijssysteem.

7.17 Ten slotte, naast het hierboven genoemde, dienen er verschillende handge-
reedschappen beschikbaar te zijn. Zie de onderstaand overzicht:

Afb. 3

Veiligheidscode

Veiligheidsvoorzieningen (veiligheidsbril, gehoorbescherming,

veiligheidsschoenen, veiligheidskleding etc.)

Bovenfrees (~ 1,8 kW)

a. ondersteunende techniek

b. aanbrengen van profielen

Bovenfrees (~ 900 w)

 profielbit rond 2-3 mm

Excentrisch roterende schuurmachine (pneumatisch of elektrisch)

Roterende schuurmachine (elektrisch) (lijmmenger)

Bandschuurmachine 

Schrobzaag 

Kwaliteit zaagblad 

Boormachine (elektrisch/accu) 

Lijm

Lijmpistool

Mengpunten 

Lijmpistool voor hete lijm

Lijm

Siliconenpistool 

Siliconen patronen

Schaafmachine

Houder voor verwisselbaar mes

Gereedschappen / machines / apparatuur Benodigde hoeveel-
heid/aantal

x

x 

x

x 

x

x 

x 

x

x

x

x 

x 

x

x

x 

x 

x

x

x

Lijst van gereedschappen
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Gereedschappen / machines / apparatuur (vervolg) Benodigde hoeveel-
heid/aantal

Beitelset 

Set schroevendraaiers

Set steeksleutels

Vernis

Meetlint

Tubeknijper

Hamer (500 gr)

Rubberen hamer 

Potlood

Puntenslijper

Liniaal (verschillende)

Blokhaak (verschillende)

Freesbits (verschillende)

Werkbank

Werkbanken (in hoogte verstelbaar)

Werkbanken met lade 

Werkplaatswagen met klemmen (verplaatsbaar)

Klemmen/lijmtangen (diverse maten) 

Schuurmachine (verplaatsbaar)

Vacuüm

Vacuüm buis

Schuurpapier (verschillende korrel, Scotch Brite,  

Superpad S/G (Jöst))

Tape (verschillende) 

Schoonmaakpapier 

Gedenaturaliseerde alcohol (of alternatief)

Spuitfles 

Mallen (diverse)

Dunne wiggen (diverse)

Lijmblokken

Centrale schakelbox elektriciteit 

Centrale aansluiting voor stofafzuiging (draaibare leidingen)

Centrale aansluiting perslucht

x

x

x 

x

x 

x 

x 

x 

x

x 

x 

x

x

x

x 

x 

x

x

x 

x 

x

x

x

x

x

x

Overzicht van  
gereedschappen (vervolg) 
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Overzicht van  
gereedschappen voor  
timmerwerkplaatsen (Basic*)

No.: Machine/apparatuur
Voorstel voor timmerwerkplaat-

sen voor de fabrikant

 

Stofafzuiging 

Luchtcompressor

Zaagtafel (cirkelzaag) 

Paneelzaag

Freesmotor

Bandschuurmachine (verplaatsbaar)

Bandschuurmachine

Werkbanken

Schragen

Klemmen

Bovenfrees

Excentrich roterende  

vlakschuurmachine

Bandschuurmachine (hand)

Nedermann

Höcker – Polytechnik

xxx

Fini

xxx 

Altendorf

met glijdende tafel L = > 2,80 m

xxx 

Striebig

Holzher

xxx

Martin

xxx

Klingspor

xxx

Bütfering

Viet

Weber

xxx

Ulmia

alternatief/zelf gemaakt

xxx

hout

zelf gemaakt

Cross-Stabile

Klemsia

xxx

Dewalt

Festo

xxx

Festo 

Dynerbrade

xxx

Festo

Dewalt

Bosch

Holzher

Makita

xxx

 

 

1 / medewerker

2 / medewerker

2 / medewerker

1 / medewerker 

Aantal

Basisuitrusting voor verwerking van massieve 
oppervlakken*
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Planning van de werkzaamheden

8.1 Een correcte installatie is afhankelijk van een nauwkeurige planning van de 
werkzaamheden, in het bijzonder bij keukenapparatuur.

8.2 Voorkom verbindingsnaden in de buurt van uitsneden. (Afb. 1).

8.3 Plaats nooit een verbindingsnaad boven een afwasmachine of een apparaat 
dat warmte afgeeft.

8.4 Houd een minimum afstand van 50 mm aan tussen verbindingsnaden en 
binnenhoeken. (Afb. 2).

8.5 Versterk de verbindingsnaden waar mogelijk (Afb. 3) met een strook van 
12 mm HI-MACS® met een breedte van minimaal 40 mm met een hoek van 
45° langs de randen. Zorg er voor dat de strip de naad volledig bedekt en 
breng lijm aan over het gehele oppervlak van de strip. Maak de naad vanaf 
de onderzijde goed schoon. 

8.6 Inspecteer de locatie en let op alles dat van invloed zou kunnen zijn op de 
gefabriceerde elementen.

8.7 Controleer de wanden op oneffenheden (Afb. 4).

Afb. 2

Afb. 3

Afb. 4

50 mm

▼

▼

50 mm
▼

▼

45° 45°

Afb. 1
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Zagen van HI-MACS®

9.1 Het zagen van volledige platen HI-MACS® moet in eerste instantie worden 
gedaan met een paneelzaag, wandzaagmachine of een zaagtafel met cirkel-
zaag. Let er op dat de volledige plaat tijdens het zagen wordt ondersteund. 

9.2 Zaagbladen met “triple chip” tanden geven het beste resultaat (Afb. 1). Een 
standaard zaagblad met een diameter van 300 mm moet 96 tanden hebben 
met een negatieve hoek. (Afb. 2).

9.3 Voorkom belasting tijdens het zagen van een HI-MACS® plaat, hierdoor 
kunnen er later scheuren ontstaan. Wanneer er kleine stukjes afbreken en 
scheuren zichtbaar worden, moeten de randen altijd worden afgewerkt met 
een bovenfrees of op een freesbank.

9.4 Gebruik nooit een handzaag of een figuur-/decoupeerzaag om HI-MACS® 
platen op maat te zagen. Tijdens fabricage op locatie kan er gebruik worden 
gemaakt van een handcirkelzaag. In dit geval moeten de randen achteraf 
altijd met een bovenfrees worden afgewerkt. De beste en meest efficiënte 
werkwijze is echter om uitsluitend gebruik te maken van een bovenfrees bij 
rechte randen en/of in combinatie met een mal.

Afb. 1

5°

15°
0,3°

Afb. 2

5°

15°
0,3°

45°
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Bewerking

Voorbereiden van naden

10.1 Het bewerken van twee stukken HI-MACS® voor een verbinding kan op ver-
schillende manieren worden gedaan. Van belang is echter de kwaliteit van 
de bewerkte rand.

10.2 De meest betrouwbare manier hiervoor is de “spiegel” methode met een 
bovenfrees. Hiermee worden beide aansluitende randen in één keer gesne-
den. Plaats de beide delen op een werktafel (Afb. 1), met een tussenruimte 
van 9 mm en bevestig de platen met G-klemmen of lijmtangen. Klem een 
metalen aanslag op één van de delen en op een stevige en stabiele tafel. 
Gebruik een 12 mm rechte vingerfrees in de bovenfrees en beweeg de 
machine gelijkmatig in een rechte lijn van uw lichaam af en zaag beide 
delen in één keer op maat. Beweeg de machine langzaam en gelijkmatig 
zonder onderbreking. Controleer na het zagen of de naden perfect aanslui-
ten en markeer de aansluitende posities met een potlood. 

10.3 Een andere mogelijkheid is om de randen te zagen met een normale werk-
bank en een rechte aanslag (Afb. 2). Klem eerst het werkstuk op de werk-
bank en bevestig de aanslag op de plaat zodat de frees in totaal 1,5 mm 
verwijdert. Duw de frees langzaam en gelijkmatig zonder onderbreking. 
Herhaal dit voor het tweede deel en controleer vervolgens de nauwkeurig-
heid van de verbinding. Wanneer de randen niet sluiten, moet één van de 
platen (of beide) opnieuw worden bewerkt. (door bij het frezen gebruik te 
maken van een profielbit, kan een dikteverschil tussen de werkstukken wor-
den geconmpenseerd).

10.4 Na de bewerking moeten beide zaagranden worden afgewerkt met schuurpa-
pier korrel 150/180 en moeten de randen schoongemaakt met gedenaturali-
seerde alcohol (of aceton) met een schone witte doek of wit reinigingspapier 
ter voorbereiding van het verlijmen.

10.5 Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van CNC zaagmachines. Dit soort 
apparatuur wordt steeds efficiënter, in het bijzonder voor de fabricage van 
kleine series of individuele eisen 

Afb. 1

Afb. 2
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10.6 Wanneer de randen zijn afgewerkt, geschuurd en schoongemaakt, zijn ze 
klaar om te verlijmen.

10.7 Voor het lijmen moet de opvangcontainer onder de werktafel worden 
afgedekt met transparante tape om gemorste lijm op te vangen. (Afb. 1).

10.8 De platen moeten met bv. lijmtangen worden samengeklemd. Het is mogelijk 
nodig om kleine blokjes op de plaat te bevestigen met hete lijm. (Afb. 2). 
Er zijn aanvullende stappen nodig voordat het werkstuk is afgerond.

10.9 Als alternatief kan er gebruik worden gemakt van lange lijmtangen maar let 
er op dat deze niet te strak worden gespannen.

10.10 Bereid het HI-MACS® lijmsysteem voor (zie hoofdstuk 16).

10.11 Breng tape aan op aan beide kanten van het werkstuk voordat de lijm 
wordt aangebracht.

10.12 Breng vervolgens een doorlopende rand lijmdruppels aan over de gehele lengte 
die moet worden verlijmd. (Afb. 3). Versterk de lengte van de verbinding en 
druk de platen op elkaar zodat de lijm bij de verbindingsnaad gelijkmatig 
naar buiten wordt geperst.

10.13 Klem de platen op elkaar maar let er op dat er niet te veel spanning op de 
klemmen komt te staan. Hierdoor kunnen zwakke plekken ontstaan doordat 
de lijm op sommige plaatsen niet goed hecht.

10.14 Verwijder de klemmen wanneer de lijm zover is uitgehard dat ze kan worden 
aangeraakt.

10.15 Verwijder overtollige lijm met een bovenfrees op glijders of en klein 
schuurblok met een scherp mes. Probeer gebruik van beitels indien mogelijk 
te voorkomen.

10.16 Standaard stotende naden blijven een zwak deel van het eindproduct. 
Daarom moeten de verbindingen aan de onderzijde worden versterkt 
met een strook HI-MACS® (Afb. 3). Op plaatsen waar de verbinding door 
warmte kan worden beïnvloed wordt aangeraden om de randen van de 
versterkingsstrip onder een hoek van 45° over de volledige lengte van de 
verbinding af te schuinen en de strip over de volledige lengte te verlijmen en 
de overtollige lijm glad af te werken.

10.17 Werk de verbindingsnaad af door te schuren met schuurpapier korrel 
180/240, gevolgd door korrel 320 en Scotch Brite (grijs) of Superpad 
S/G 1200. Concentreer u niet alleen op de verbinding. Hierdoor kunnen 
er dunne plekken rondom de verbinding ontstaan. 

10.18 Raadpleeg voor gedetailleerde informatie het technisch bulletin “Schuren 
van HI-MACS®“.

Afb. 1

Afb. 2

Afb. 3

Verlijmen van naden 

Werktafel afgedekt  
met transparant papier

Blokjes op de plaat

Versterkte verbindingsnaad

Fabricagerichtlijnen 
Section 10 

Fabricagerichtlijnen – januari 2010 Section 10 – 45



Verlijmen – Lijm

Lijm

11.1 HI-MACS® speciaal samengestelde lijm is leverbaar in 250 ml patronen in 
een groot aantal verschillende kleuren.

11.2 Elke lijmpatroon kan gedurende een maximale periode worden opgeslagen 
zoals hieronder wordt beschreven. Controleer de bruikbaarheid vóór gebruik, 
zie de productiedatum op het etiket op het product zelf en op de LG Hausys 
verpakkingen. 

 
 Opslagduur voor alle kleuren: 
 2 jaar na de productiedatum
 

11.3 De lijm moet droog en koel worden opgeslagen (ca. + 8 °C tot maximaal 
+15 °C. Sla de ongeopende HI-MACS® verpakkingen en de HI-MACS® 

lijmpatronen op in een donkere ruimte, vermijd direct zonlicht en plaats de 
patronen niet in de directe omgeving van een warmtebron. 

11.4  Sla HI-MACS® lijm buiten bereik van kinderen op.

11.5 Raadpleeg de MSDS informatie in hoofdstuk 4 voor gedetailleerde informa-
tie over gezondheids- en veiligheidsmaatregelen.

11.6 Zie pagina 47 voor meer informatie over HI-MACS® – lijm.
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Verlijmen – Lijm (vervolg)  
 

HI-MACS® Lijm

Code

G-01

G-02

G-04

G-05

G-06

G-07

G-08

G-09

G-10

G-15

G-16

G-17

G-18

G-19

G-20

G-23

G-24

G-27

G-29

G-30

G-31

G-33

G-34

G-38

G-39

G-40

G-41

G-42

G-43

G-44

G-48

G-50

G-51

G-53

G-58

G-60

G-62

G-63

G-65

Kleuren

DESERT SAND

GREY SAND

WHITE QUARTZ

WHITE GRANITE

ROSE QUARTZ

PLATINUM GRANITE

ALMOND PEARL

BLACK SAND

BLACK PEARL

MIDNIGHT PEARL

GARNET SAND

GREY GRANITE

ROSE GRANITE

NATURAL QUARTZ

GREEN SAND

NATURAL GRANITE

AQUA GRANITE

TURQUOISE SAND

TERRA QUARTZ

IVORY QUARTZ

BLACK GRANITE

AZTEC QUARTZ

ARCTIC GRANITE

SEA OAT QUARTZ

AZURE QUARTZ

CELEBRATION GRANITE

CONFETTI QUARTZ

VENETIAN SAND

VERDE QUARTZ

SEAFOAM QUARTZ

BEACH SAND

TAPIOCA PEARL

ATLANTIC QUARTZ

STARDUST GRANITE

MOONSCAPE QUARTZ

GREYSTONE GRANITE

OREGANO SAND

ALLSPICE QUARTZ

TUNDRA QUARTZ

Code 

H04

H03

H36

H03

H06

H03

H04

H42

H07

H10

H09

H03

H06

H04

H08

H03

H08

H03

H05

H04

H07

H04

H36

H04

H03

H07

H01

H26

H08

H11

H04

H36

H01

H07

H04

H03

H13

H14

H02

Kleuren

PEANUT

GREY

SILVER

GRAY

PINK

GREY

PEANUT

MERAPHI

BLACK

BLUE

VIOLET

GREY

PINK

PEANUT

GREEN

GREY

GREEN

GREY

APRICOT

PEANUT

BLACK

PEANUT

SILVER

PEANUT

GREY

BLACK

SATIN WHITE

SAND BROWN

GREEN

SAGE GREEN

PEANUT

SILVER

SATIN WHITE

BLACK

PEANUT

GREY

OLIVE YELLOW

SEPHIA

ARCTIC WHITE
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Verlijmen – Lijm (vervolg) 
 

HI-MACS® Lijm

Code

G-74

G-100

G-101

G-102

G-105

G-106

G-107

G-108

G-201

M-101

M-103

M-104

M-105

S-01

S-02

S-03

S-04

S-05

S-06

S-09

S-22

S-25

S-26

S-27

S-28

S-29

S-101

S-102

S-103

S-104

S-100

S-201

S-203

S-204

S-214

S-302

S-303

S-304

S-305

T-02

T-10

Kleuren

MOCHA GRANITE

PEANUT BUTTER

CRYSTAL BEIGE

GREY CRYSTAL

BROWN PEARL

RIVIERA SAND

PEBBLE PEARL 

LUNAR SAND

BLUE SAND

TORINO

BOLOGNA

ROMA

VERONA

SATIN WHITE

ALMOND

ROSE

APRICOT

GREY

ARCTIC WHITE

CREAM

BLACK

FIERY RED

BANANA

ORANGE

ALPINE WHITE

IVORY WHITE

JASMIN GREEN

BABYLON BEIGE

CONCRETE GREY

TOFFEE BROWN

COFFEE BROWN

NOUGAT CREAM

SKY BLUE

VENUS GREEN

NORDIC WHITE

OPAL

SAPPHIRE

RUBY

EMERALD

URANUS

NEBULA

Code 

H37

H04

H01

H03

H35

H04

H03

H36

H23

H02

H34

H22

H61

H01

H04

H06

H05

H03

H02

H20

H07

H18

H17

H19

H16

H32

H51

H52

H53

H54

H37

H04

H30

H11

H16

T02

T03

T04

T05

H60

H02

Kleuren

MOCCA

PEANUT

SATIN WHITE

GREY

DARK

PEANUT

SILVER

GREY

P-OCEAN BLUE

ARCTIC WHITE

IVORY CRYSTAL

PERNA GREY

VERONA

SATIN WHITE

PEANUT

PINK

APRICOT

GREY

ARCTIC WHITE

CREAM

BLACK

RED

BANANA

ORANGE

ALPINE WHITE

IVORY

JASMIN GREEN

BABYLON BEIGE

CONCRETE GREY

TOFFEE BROWN

MOCCA

PEANUT

DAWN MISTY

SAGE GREEN

ALPINE WHITE

OPAL

SAPPHIRE

RUBY

EMERALD

URANUS

ARCTIC WHITE
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Verlijmen – Lijm (vervolg) 
 

HI-MACS® Lijm

Kleuren

VENUS 

MARS

SANTA ANA

MERAPI

CIMA

TAMBORA

CALDERA

GEMINI

PINNACLES

FROSTY

TAOS

MAUI

MAYON

Code 

H01

H34

H03

H42

H45

H20

H41

H36

H03

H03

H48

H49

H06

Code 

T-11

T-16

VA01

VB01

VB02

VE01

VL01

VW01

VA21

VA22

VB21

VG21

VE23

Kleuren

SATIN WHITE

IVORY CRYSTAL

GREY

MERAPHI

V/BLACK

CREAM

CALDERA

SILVER

GREY

GREY

TAOS

MAUI

PINK
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Afb. 1

Uitsparingen in HI-MACS®

12.1 Binnenhoeken van een uitsnede voor gootstenen, kookplaten en andere 
apparatuur worden altijd sterker belast. Daarom moet hierbij een grotere 
nauwkeurigheid in acht worden genomen volgens de laatste instructies in 
deze fabricagerichtlijnen of de aanvullende technische bulletins.

12.2 Maak de uitsparingen met een CNC frees of een bovenfrees en een mal.

12.3 Werk de hoeken altijd rond af en maak de ronding zo groot als praktisch 
mogelijk, (R >/= 8 mm). (Afb. 1).

12.4 Zorg er voor dat er altijd een ronding van R=3 mm aan beide zijden van de 
rand van de uitsnede is (of maak gebruik van een profielfrees, bv. Titman no 
XC 341*12). (Afb. 2).

12.5 Let er op dat er geen verbindingsnaad of lijmnaad door een kookplaat 
mag lopen.

12.6 Bij een uitsparing voor een kookplaat, moet de binnenrand worden bekleed 
met zelfklevend Neopreen of Koawool tape en worden afgewerkt met 
zelfklevend, reflecterend aluminium tape (3M, tape no.: 425). Hierdoor 
wordt de opbouw van grote hitte en het risico op breuk door overbelasting 
voorkomen.

12.7 Laat indien mogelijk altijd een minimale ruimte van 3 mm over tussen de 
onderzijde van het apparaat en de rand van de HI-MACS® plaat (afhankelijk 
van het type kookplaat moet er mogelijk een vulstuk worden aangebracht).

Afb. 2

HI-MACS®

plaat
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Ref.

XC341*12

D

(grootste diameter 

freesbit)

35 mm

d

(Diameter van 

de geleider) 

16 mm

NL

(maximaal 

gebruik van 

freesbit)

36 mm

GL

(totale lengte)

107 mm

R

(radius/

ronding)

3 mm

HI-MACS®

12 mm ±



Afb. 1

Afb. 2

Rand en hoekafwerkingen

13.1 Hoekafwerkingen bij HI-MACS® platen bieden een keur van mogelijkheden 
bij de vormgeving.

13.2 Een van de eenvoudigste mogelijkheden voor het aanbrengen van een afval-
lende rand is het aanbrengen van een aantal lagen HI-MACS® aan de onder-
zijde van de plaat. (Afb. 1).

13.3 Begin met het zagen van strips die iets te groot zijn en schuur de onderzijde 
op met schuurpapier korrel 120. Maak de strips schoon met gedenaturali-
seerde alcohol en een witte doek.

13.4 Breng op elk van de strips voldoende HI-MACS® lijm aan en verdeel de lijm 
met een houten of plastic plamuurmes.

13.5 Breng om de 70 tot 80 mm een marktklem aan en laat de lijm uitharden 
(ca. 45 min/+20 °C). Let er dat er nadat de klemmen zijn aangebracht op, 
dat een redelijke hoeveelheid lijm uit de naden wordt geperst (Afb. 2).

13.6 Wanneer de lijm volledig is gedroogd, kan het oppervlak worden afgewerkt 
met een cirkelzaag en kan met behulp van een hand- of tafelfrees een profiel 
worden aangebracht (Afb. 3).

13.7 Afvallende randen kunnen soms haaks worden aangebracht waardoor een 
langere overstand mogelijk is. De beste manier hiervoor is eerst een groef 
aan de onderzijde van de plaat te frezen tot een diepte van ca. 1-2 mm 
(Afb. 4).

13.8 Deze groef heeft twee functies: de sterkte van de verbinding wordt vergroot 
en de gevolgen van ongelijkmatige verdeling van de partikels worden gecom-
penseerd.

13.9 Schuur zoals normaal zowel de binnenranden van de groef en de corres-
ponderende randen van de overstaande rand op met schuurpapier korrel 
120/180 en maak de randen schoon met en witte doek met gedenaturali-
seerde alcohol (Afb. 4).

Afb. 3

Afb. 4

Fabricagerichtlijnen 
Section 13 

Fabricagerichtlijnen – januari 2010 Section 13 – 51



13.10  Breng een voldoende hoeveelheid lijm aan en klem de rand vast 
  met lijmtangen op een onderlinge afstand van 70 tot 80 mm (Afb. 5).
  
13.11   Let er op dat er lijmdruppels worden gevormd aan zowel aan de binnen- als 

de buitenrand van de verbinding (Afb. 5). Wanneer de lijm volledig is uitge-
hard kan de overtollige lijm met een bovenfrees met een nylonbit worden 
verwijderd.

 
13.12   Het is mogelijk om de afgeronde randen aan gevormde werkbladen re maken 

door de randen vóór het verlijmen met thermoforming in vorm te brengen. 
Raadpleeg s.v.p. hoofdstuk 20 voor thermoforming technieken (deze zijn 
echter tijdrovend en beperkt in mogelijkheden)

13.13   Voor binnen-/buitenhoeken biedt thermoforming slechts één mogelijke oplos-
sing. Als alternatief kunnen er eenvoudig lagen HI-MACS® strips op de hoe-
ken worden aangebracht en in vorm worden gebracht met behulp van een 
handfrees.

13.14  Voor een verdikking aan de rand moet de bovenste laag worden uitgefreesd 
  en moet er in de rand een groef worden aangebracht (Afb. 6).

13.15  Zorg er voor dat de verbinding tussen het werkblad en de rand niet 
  te vast of te los is (Afb. 7).

13.16   Klem de delen op elkaar met een lange lijmtang en laat de lijm volledig 
uitharden.

13.17   Werk de randen vanaf de bovenste rand af met een speciaal op maat 
gemaakte  nylonfrees (Afb. 7). 

Afb. 5

Afb. 6

Afb. 7
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Afb. 2

Opstaande achterranden

14.1 Rechte of gebogen opstaande achterranden kunnen worden gemaakt met 
een vierkant of een  gebogen detail bij de binnenste verbindingsnaad (Afb. 1).

14.2 Een mogelijkheid is het aanbrengen van een recht gezaagde opstaande rand 
op de bovenkant van een werkblad met HI-MACS® lijm of een passende 
kleur siliconenkit.

14.3 Een veel gebruikte andere methode is het vormen van een opstaande rand 
met een binnenradius. 

14.4 Begin met het aanbrengen van de groef in de voorkant van de plaat die het 
bovenblad vormt met een diepte van 2 mm en een breedte van 25 mm 
(Afb. 2).

14.5 Zaag een strip HI-MACS® van 25 mm breed, deze zal de binnenradius gaan 
vormen. Gebruik een bovenfrees met een 10/12 mm radius of een freesbank 
(Afb. 3).

14.6 Zaag een vierkant deel HI-MACS® op de gewenste hoogte voor de uiteinde-
lijk opstaande rand.

 
14.7 Schuur alle randen voor het verlijmen af met schuurpapier korrel 150/180 en 

maak de randen schoon met gedenaturaliseerde alcohol en een witte doek.

14.8 Breng voldoende lijm aan op alle randen en klem de randen vast met 
 lijmtangen. Laat de lijm voor het schuren volledig uitharden (Afb. 4).

Afb. 4

Afb. 3

Afgebroken rand

Afb. 1

Silicone
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Installatie van wasbakken

15.1   Thermisch gevormde gootstenen en wastafels kunnen op twee manieren wor-
den gemonteerd: van onderaf met een uitgefreesde groef wanneer dezelfde 
kleur materiaal wordt gebruikt (Afb. 1) of zonder uitgefreesde groef wanneer 
verschillende kleuren worden gebruikt (Afb. 1a).

15.2   Er moet een groef worden aangebracht onder een hoek van 45° wanneer de 
plaat en de bak dezelfde kleur hebben om de kans op kleurverschil tussen de 
thermisch gevormde bak en de plaat te verkleinen en het recht op beperkte 
garantie te behouden.

15.3   Breng de mal voor de uitsparing op de achterzijde van de HI-MACS® plaat aan 
en zet de mal met klemmen vast.

15.4   Maak de uitsparing met behulp van een bovenfrees (met de klok mee). Gebruik 
hiervoor een enkele rechte carbide freesbit met een 30 mm geleider.

15.5   Verwijder de mal voor de uitsparing en breng de mal voor de groef aan. Maak 
hiervoor gebruik van een dubbele rechte freesbit (top- en zijsnijder) met een 
30 mm rechte geleider. Stel de diepte van de bovenfrees in op een tussenruimte 
van 4 mm.

15.6   Verwijder de mal en ga verder met de normale reinigingsprocedure (gedenatu-
raliserde alcohol / witte doek).

15.7  Bereid de HI-MACS® lijm voor en lijm de bak in het werkblad.

15.8   Klem de bak vast. Klem de bak niet te hard vast en laat de lijn uitharden 
(ca. 45 min/+18 °C).

15.9   Verwijder de klemmen en draai de plaat om. 

15.10   Werk de uitsparing af met een carbide profiel nylonbit. Gebruik altijd een profiel 
van 45°. Breng geen rond profiel aan. Hierdoor kan kleurverschil zichtbaar wor-
den tussen de plaat en de vorm.

15.11  Afschuren tot een standaard halfmatte glans zoals aanbevolen.

15.12   Om gootstenen en wasbakken sluitend van onderaf te monteren, kan de vorm 
eenvoudig van onderaf worden aangebracht met HI-MACS® lijm nadat de ach-
terzijde van de plaat is opgeschuurd met schuurpapier korrel 180.

15.13  Breng de vorm aan en bevestig de positieblokjes (Afb. 2).

Afb. 1

HI-MACS® 
Wasbak (in 
dezelfde kleur 
als de plaat).

HI-MACS® lijm 

45° hoek

HI-MACS® plaat (in dezelfde kleur als de wasbak)

LG HI-MACS®-adhesive 

LG HI-MACS® sheet (different color as bowl)

LG HI-MACS® 
Bowl (different 
color as sheet)

Afb. 1a
 HI-MACS® -lijm 

HI-MACS® 

Wasbak 
(in een andere 
kleur dan 
de plaat).

HI-MACS® plaat (in een andere kleur dan de wasbak)

Position-blocks

Back of LG HI-MACS® sheet
Afb. 2

Achterkant van de HI-MACS® plaat

Positieblokjes 
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15.14  Maak een kleinere uitsparing aan de hand van een aparte houten mal.
15.15   Schuur de hechtende oppervlakken met schuurpapier korrel 150/180 en maak 

de delen voor het verlijmen schoon met gedenaturaliseerde alcohol en een 
witte doek. 

 
15.16   Bereid de HI-MACS® lijm voor en lijm de delen op elkaar. Bevestig de delen 

met een klemsysteem (Afb. 3).

15.17   Steek, wanneer de lijm volledig is uitgehard, een 12 mm carbide snijfrees 
door de plaat om een opening te maken voor een rechte frees. Vervang de 
frees en verwijder het overtollige deel van de plaat boven de vorm. 

15.18   Schuur de naad op de gebruikelijke manier met schuurpapier van verschil-
lende korrel.

 
15.19  Checklist veiligheid:

•  Controleer alle elektrische gereedschappen vóór gebruik. 
•  Gebruik uitsluitend scherpe zaagbladen en freesbits.
•  Draad altijd een veiligheidsbril of een andere vorm van oogbescherming. 
•  Draag geen loszittende kleding. 
•  Werk in een goed verlichte en geventileerde omgeving.

Clamping system

Back of LG HI-MACS® sheet
Afb. 3

Achterkant van de HI-MACS® plaat

Klemsysteem 
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Afb. 1

Schuren

16.1 De laatste stap bij de fabricage van alle HI-MACS® elementen is het afschu-
ren (en/of polijsten voor speciale toepassingen.

 
16.2 Begin in normale situaties met het schuren van het gehele element met 

schuurpapier korrel 120. Wanneer de plaat niet vooraf is bewerkt, is het 
mogelijk om te beginnen met korrel 280 of 320.

16.3 Gebruik tijdens het schuren altijd een afzuigsysteem. Hierdoor kunnen losse 
deeltjes en worden verwijderd en kunnen krassen worden voorkomen.

16.4 Gebruik een steeds fijnere korrel en maak het afgewerkte oppervlak tus-
sendoor schoon met een vochtige doek. Sluit af met schuurpapier korrel 320, 
gevolgd door Jöst Superpad S/G 1200 om de aanbevolen halfmatte glans-
graad te bereiken.

16.5 Een hogere glansgraad kan worden bereikt met 1200/1500/1800 nat, droge 
Scotch Brite pads, of polijstpasta van 3M of een ander merk. Hoogglans 
vereist veel onderhoud en wordt voor normale toepassingen niet aangeraden 
maar kan perfect geschikt zijn voor creatieve toepassingen. Hoogglans 
afwerking valt BUITEN de 10+5 jaar beperkte garantie op geïnstalleerde 
producten.

 
16.6 Beweeg de schuurmachine langzaam met een draaiende beweging, eerst 

van links naar rechts, vervolgnes van boven naar beneden (Afb. 1). Maak 
gebruik van het juiste gereedschap zoals een excentrisch roterende schuur-
machine met een vlakke steunschijf. Gebruik voor rechte oppervlakken altijd 
een harde steunschijf. Een flexibele of supersoft steunschijf wordt aanbevo-
len voor gebogen oppervlakken.

16.7 Concentreer nooit op bepaalde gebieden, in het bijzonder in de omge-
ving van verbindingen omdat hierdoor deuken of dunne plekken kunnen 
ontstaan.

16.8 Veeg na elke stap het stof weg en ga pas daarna verder met de volgende 
stap. 

16.9 Let er op dat op sommige donkere kleuren voorzichtiger moet worden 
geschuurd dan op lichtere kleuren.
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Dragende constructies

17.1 HI-MACS® Natural Acrylic Stone™ moet in hoofdzaak worden ondersteund om 
doorhangen te voorkomen.

17.2 Afhankelijk van de toepassing, worden de volgende materialen aanbevolen:
• Staal/RVS profielen 
• Aluminium/aluminium profielen 
• Vochtbestendig MDF, multiplex of spaanplaat 
• Gipsplaat of andere constructiematerialen

17.3 Wanneer het materiaal wordt gebruik als werkblad in een keuken, wordt toe-
passing van een dragend frame sterk aangeraden. Een volledig dragende con-
structie is mogelijk maar niet noodzakelijk (Afb. 1).

17.4 Maak alle dragende constructies passend met siliconenkit of een blijvend elas-
tische PU lijm op de achterzijde van de HI-MACS® plaat, bij voorkeur in een 
raster met een maximale tussenruimte van ca. 100 mm.

17.5 Houten strips moeten een breedte hebben van ca. 80 mm. 

17.6 Voor versterkende strips moeten groeven worden aangebracht.
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Banded with silicone dots

Banded with silicone dots

LG HI-MACS® sheet
(counter top)

~ 600 

~ 80 

Afb. 1

Afgesloten met druppels siliconenkit

Afgesloten met 
druppels siliconenkit HI-MACS® plaat (werkblad)



Reparaties

Afb. 1

Afb. 2

18.1 Een van de belangrijkste voordelen van HI-MACS®, is dat het oppervlak kan 
worden gerepareerd in geval van beschadiging. Afhankelijk van het soort 
beschadiging, zijn er verschillende oplossingen mogelijk. 

18.2 Krassen kunnen vaak worden weggewerkt met Scotch Brite pads of schuur-
middelen.

18.3 Kleine deukjes kunnen worden uitgeboord en opgevuld met HI-MACS® lijm 
in de juiste kleur. Let op dat het gat volledig wordt opgevuld en dat lucht-
bellen worden verwijderd voordat de lijm is uitgehard. Wanneer de lijm is 
uitgehard, kan de reparatie op de normale manier worden geschuurd om 
onzichtbaar te worden opgenomen in het werkblad.

18.4 Voor grotere beschadigingen, in het bijzonder bij Granites en Sands, is repa-
ratie met behulp van een plug een mogelijke oplossing. Bovenfrezen worden 
geleverd door bv. Titman of Trend (Afb. 1).

18.5  Voor grote beschadigingen, zoals scheuren of brandplekken, moet een 9 tot 
12 cm groot, driehoekig stuk HI-MACS® (met dezelfde dikte als de plaat) 
worden aangebracht. Maak een mal zoals getoond op Afb. 2, en klem dit 
op het oppervlak over de beschadiging. Zaag de mal uit met behulp van een 
bovenfrees. Zaag aan de hand van dezelfde mal een stuk uit een restant van 
een HI-MACS®plaat van dezelfde kleur, of indien mogelijk van dezelfde plaat, 
om het kleurverschil te minimaliseren.

18.6 Lijm het driehoekige stuk met HI-MACS® lijm in de opening en versterk de 
onderzijde (Afb. 3).

18.7 Om een gebroken verbinding te repareren moet er een “V” groef over de 
gehele lengte van de scheur worden gemaakt.

18.8 Zaag een vierkant stuk HI-MACS® van dezelfde kleur dat 90° gedraaid in de 
groef past (Afb. 4).

18.9 Breng HI-MACS® – lijm in de groef aan en druk het vierkante stuk in de 
groef totdat er voldoende lijm uit de naad wordt geperst.

 
18.10 Wanneer de lijm volledig is uitgehard, kan de reparatie normaal worden 

afgewerkt. Denk er aan dat de naad vóór het afwerken moet worden ver-
sterkt.

18.11 Bewaar het uitgesneden deel van de vorm voor eventuele reparaties.

Afb. 3

Afb. 4
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Afb. 1

Thermoforming

19.1 HI-MACS® kan door verhitting in een nauwe straal worden gebogen. Voor 
een goed resultaat moet de gehele plaat in een oven worden verhit.

19.2 De platen moeten worden verhit tot een temperatuur van 160-180 °C, maar 
nooit hoger dan 200 °C.

19.3 Verwijder de beschermde film voor het verhitten.

19.4 De minimale buigstraal voor 12 mm 12 mm HI-MACS® is ca. 45 mm voor 
Solids, Pearls en Sands, de minimale buigstralen voor 12 mm HI-MACS® 
Quartz en Granite zijn ca. 100 mm tot 120 mm 120 mm. Denk er aan dat bij 
donkere kleuren en een kleinere buigstraal meer wit zichtbaar kan worden.

19.5 De platen moeten normaal gedurende 15 tot 30 minuten worden verhit, 
afhankelijk van de batch (productiedatum), temperatuur en voorverwarming 
van de oven. Uitfrezen van de achterzijde van het gevormde deel kan de ver-
hittingstijd bekorten en een kleinere buigstraal mogelijk maken. Afb. 1.

19.6 Wanneer het werkstuk tot de vereiste temperatuur is verhit, moet het met 
hittebestendige handschoenen uit de oven worden genomen en direct in de 
vorm worden geplaatst. Afb. 2. Er is een positieve en een negatieve vorm 
benodigd (male/female) Laat het materiaal in de vorm krimpen.

19.7 Laat de plaat in de vorm totdat deze is afgekoeld tot maximaal ca. 60 °C, 
(ca. 20 tot 40 minuten, afhankelijk van het materiaal van de vorm. Draag 
hierbij altijd hittebestendige handschoenen. 

19.8 Probeer het materiaal niet geforceerd of versneld af te koelen. Hierdoor kun-
nen spanningen in het materiaal ontstaan.

19.9 Vormen van HI-MACS® bij een lagere temperatuur of een kortere verhitting, 
resulteert meestal in witte buigplekken of scheuren/breken van de rand.

19.10 Wanneer de plaat volledig is afgekoeld, kan het product normaal worden 
geschuurd en afgewerkt. 

R

Houten mal

Voorbereiden 
van de mal

Vormings-
proces

Ondersteunende 
plaat

Laatste stap

Afb. 2
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Gebruik & onderhoud

Wanneer u lang en met veel moeite heeft gezocht naar superieure kwaliteit en 
een duurzaan en robuust materiaal, willen we u feliciteren met uw keuze voor 
HI-MACS® Natural Acrylic Stone™. Dit materiaal is slijtvast, extreem goed bestand 
tegen vlekken en daarom eenvoudig te onderhouden. Wij willen u daarom enkele 
eenvoudige tips en aanwijzingen geven voor het onderhoud van uw producten 
zodat u nog vele jaren kunt genieten van de uitzonderlijke kwaliteit.

Algemene vlekken tijdens dagelijks gebruik
HI-MACS® is een volledig homogeen materiaal. Omdat het geen poriën heeft, is 
het eenvoudig te reinigen met een vochtige doek of spons en een zacht schoon-
maakmiddel. U kunt voor alle matte oppervlakken ook gebruikmaken van een huis-
houdelijk schoonmaakmiddel. Het is ook goed om het oppervlak af en toe met een 
schuurspons of een vochtige spons af te vegen om de gelijkmatige glans van het 
product te behouden.

Zwaardere vlekken
Zwaardere vlekken, veroorzaakt door levensmiddelkleurstoffen, thee of vruchtensap, 
kunnen eenvoudig worden verwijderd met een bleekmiddel (laat het bleekmid-
del niet langer dan vijf minuten op het werkblad inwerken). Reinig het oppervlak 
vervolgens met een universeel huishoudelijk schoonmaakmiddel en spoel het af 
met schoon water. U kunt op alle matte oppervlakken ook gebruikmaken van een 
schuurmiddel. Nagellak kan eenvoudig worden verwijderd met nagellakverwijderaar 
(zonder aceton) of een schuurmiddel. 

Zuurhoudende schoonmaakmiddelen
Een aantal schoonmaakmiddelen bevatten zuren, zoals methylchloride of aceton. 
Gebruik van deze middelen op HI-MACS® oppervlakken dient te worden vermeden. 
Wanneer één van deze producten per ongeluk in contact komt met het materiaal, 
kunt u als voorzorgmaatregel het oppervlak afspoelen met water en zeep om ver-
kleuring te voorkomen.

HI-MACS® is een ecologisch materiaal. De samenstelling van mineralen en acryl en 
het milieuvriendelijke productieproces, vrijwel zonder afval, zorgt voor de topstatus 
op het gebied van milieuvriendelijkheid.

Er kan zich geen vuil ophopen wanneer er geen verbindingsnaden zijn. 
HI-MACS® kan eenvoudig en gemakkelijk naadloos worden verlijmd.

Hotels en restaurants van naam vertrouwen op HI-MACS® vanwege het eenvoudige 
onderhoud.

Fabricagerichtlijnen 
Section 20 

Fabricagerichtlijnen – januari 2010 Section 20 – 60



Hete voorwerpen 
Hete potten en pannen direct uit de oven of van de kookplaat mogen niet direct op 
het HI-MACS® oppervlak worden geplaatst. Leg een mat of een plank onder de pan 
om beschadiging van uw product te voorkomen.
Wanneer u kokende vloeistoffen in HI-MACS® gootstenen of wasbakken laat lopen, 
moet u altijd gelijktijdig koud water ingieten. 

Brandplekken
Kleine brandplekken of nicotinevlekken kunnen eenvoudig worden verwijderd met 
een schuurmiddel of een schuurspons. Wanneer hierdoor een matte plek op een 
hoogglanzend oppervlak ontstaat, kan de glans met en fijn schuurpapier weer wor-
den hersteld.

Scherpe voorwerpen
HI-MACS® is zonder meer bestand tegen de dagelijkse belastingen, echter puntige 
en scherpe voorwerpen kunnen sneden en krassen op het HI-MACS® oppervlak 
maken. Kleinere krassen en slijtplekken kunnen zonder al te veel moeite worden 
gerepareerd maar wij adviseren om gespecialiseerde hulp in te roepen voor ernsti-
ger beschadigingen.

Kwaliteit en milieubewustzijn
Alle HI-MACS® producten zijn gefabriceerd volgens de ISO-9001 kwaliteitsnormen 
voor systeem- en procesbeheersing en de ISO 14001 milieunormen.
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Garantie

HI-MACS® VOORWAARDEN VOOR DE 10+5 JAAR BEPERKTE GARANTIE OP 

GEÏNSTALLEERDE PRODUCTEN

Deze beperkte garantie geldt voor alle HI-MACS® producten die worden gefabriceerd en/of op de 

markt worden gebracht door LG Hausys. Deze garantie geldt ook voor eindproducten wanneer deze zijn 

gefabriceerd door een lid van de HI-MACS® “Quality Club”. LG Hausys geeft de eerste eigenaar van 

een HI-MACS® product dat is gefabriceerd volgens de toepassing-, fabricage- en installatierichtlijnen 

zoals gepubliceerd door LG Hausys voor HI-MACS®, de garantie dat dit product, naar eigen (LG Hausys) 

goedkeuring, zonder kosten zal worden gerepareerd of vervangen door een HI-MACS® product, wanneer 

het product binnen de eerste 10+5 jaar na installatie fabricage- of installatiefouten vertoont.*

Deze garantie wordt uitsluitend verleend aan de eerste eigenaar. De registratiekaart en het nummer of een 

aankoopbewijs of een ander bewijs van één van onze HI-MACS® “Quality Club” leden waarmee u kunt 

aantonen dat u de eerste eigenaar ben, is noodzakelijk voordat er garantie kan worden verleend. Wanneer 

het niet mogelijk is om één van deze documenten te overleggen, kan er geen garantie worden verleend.

Deze garantie is niet van toepassing wanneer de schade het gevolg is van één van 

de volgende situaties (1), (2):

1. Onjuiste fabricage en installatie van uw HI-MACS®: 

• fabricage en installatie niet uitgevoerd door een lid van de HI-MACS® “Quality Club” 

•  niet in acht nemen van de aanbevolen procedures voor de toepassingen zoals beschreven in 

de fabricage- en installatie richtlijnen (platen van 6 mm voor verticale toepassingen, 9 mm 

voor horizontale toepassingen zonder warmtebron en 12 mm voor horizontale toepassingen 

met warmtebron of ondersteunende constructie) 

•  onjuiste of niet-vakkundige installatie, inclusief verbindingen (maak uitsluitend gebruik van 

HI-MACS®lijm) 

• niet goedgekeurde wijziging van de installatie

2. Niet in acht nemen van de HI-MACS® handleidingen voor gebruik en 

onderhoud, inclusief: 

• onvoldoende of onjuist algemeen onderhoud 

• gebruik van agressieve chemicaliën of geweld tijdens de installatie 

•  blootstelling aan overmatige hitte als gevolg van directe hitte (bv. potten en pannen zonder 

bescherming op het oppervlak zonder mat, rubberen voeten of beschermingsplaat of als gevolg 

van slechte thermische isolatie (bv. bij kookplaten, watermantelbaden etc.) 

*

* De garantieperiode van 10 jaar wordt met 5 jaar verlengd wanneer de installatie wordt geregistreerd op www.himacs.eu.
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•  kokende vloeistoffen in HI-MACS® vormen laten lopen zonder gelijktijdig koud water in te 

laten lopen.

• overmacht 

3. Kleuren en glanzende afwerkingen van HI-MACS® 

•  Op donkere en sterk gepigmenteerde kleuren zullen stof, vuil en normale slijtage eerder 

zichtbaar worden dan op lichte kleuren en op kleuren met een sterke structuur 

•  Toepassing van kleuren of een ongeschikte glansgraad voor het bedoelde gebruik (zoals 

vermeld in de kleurbrochure of in elke andere HI-MACS® documentatie valt buiten deze 

garantie. 

•  Afwerking in hoogglans valt BUITEN de 10+5 jaar beperkte garantie op geïnstalleerde 

producten.*

4. • DecoBowl™ en DecoTray™ vallen niet langer onder de 10+5 jaar beperkte garantie op 

geïnstalleerde producten*, per 01-01-2008 en DecoSink per 01-06-2006.

 •  RVS gootstenen vallen niet langer onder de 10+5 jaar beperkte garantie op geïnstalleerde 

producten*, per 01-01-2009.

 • Gegoten gootstenen en wasbakken CS400S, CS449RL, CS780D, CS800D, CS325R, CS325S, 

CS449RS, CB465, CB422, CS528R vallen onder de 10+5 jaar beperkte garantie op 

geïnstalleerde producten*.

5.  HI-MACS® reparaties of vervangingen moeten worden uitgevoerd door een lid van de 

HI-MACS® “Quality Club”.
 

6. Deze garantie is tot publicatie van een nieuwe versie uitsluitend geldig voor 

installaties die:

• na 1 september 2003 in Europa zijn uitgevoerd 

• zijn uitgevoerd door een lid van de HI-MACS® “Quality Club” 

• installaties die niet zijn verplaatst vanaf van de oorspronkelijk locatie 

• correct zijn onderhouden en gebruikt volgens de richtlijnen voor gebruik en onderhoud 

7. De verplichting van LG Hausys, en de HI-MACS® “Quality Club” leden is beperkt tot reparatie 

of vervanging van de aangekochte producten, inclusief redelijke en noodzakelijke arbeidskosten 

wanneer de reclamatie binnen de garantievoorwaarden wordt geaccepteerd. Wanneer HI-MACS®, 

afhankelijk van de situatie, niet in staat is tot vervanging of reparatie van een defect product, zal 

HI-MACS® binnen een redelijke periode na het indienen van de reclamatie, de aankoopprijs van 

het HI-MACS® materiaal vergoeden, onder voorwaarde dat de klant het defecte materiaal aan LG 

Hausys of het aangewezen HI-MACS® “Quality Club” lid retourneert.

* De garantieperiode van 10 jaar wordt met 5 jaar verlengd wanneer de installatie wordt geregistreerd op www.himacs.eu.
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8. Er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot de verkoopbaarheid of geschiktheid voor 

een bepaalde toepassing buiten hetgeen in deze voorwaarden expliciet is beschreven. LG Hausys 

zal in geen geval aansprakelijkheid aanvaarden voor verliezen die het gevolg zijn van aanschaf, 

gebruik of ongeschiktheid van dit product of voor enige andere bijzondere, indirecte, bijkomstige 

of gevolgschade.

9. Deze garantie geeft de koper bepaalde wettelijke rechten. Het is mogelijk dat er andere rechten 

van kracht zijn die per land kunnen verschillen.

 

10.  Om onder deze garantievoorwaarden aanspraak te maken op service, dient u direct contact 

op te nemen met de vertegenwoordiging waar u het HI-MACS® 
Natural Acrylic Stone™ heeft 

aangeschaft. Ons HI-MACS® 
“Quality Club” lid zal uw reclamatie beoordelen en na acceptatie een 

praktische en bevredigende oplossing voorstellen. Voor aanvullende vragen met betrekking tot de 

geldende garantie, kunt u schriftelijk contact opnemen met LG Hausys via het volgende adres:

 LG Hausys GmbH 

 Frankfurt am Main, Lancy Branch 

 Avenue des Morgines 12 

 1213 Petit-Lancy

 Geneva – Switzerland 

 Vermeld s.v.p. uw naam, adres, telefoon-/faxnummer en e-mailadres in alle correspondentie. 

Vermeld ook altijd uw garantienummer. Wij zullen binnen 30 werkdagen op alle vragen reageren.

11. De huidige 10+5 jaar beperkte garantie op geïnstalleerde producten voor HI-MACS® van LG 

Hausys GmbH valt onder de Zwitserse wetgeving. Rechtszetel voor elk geschil in verband met 

deze 10+5 jaar beperkte garantie op geïnstalleerde producten*, de interpretatie of de uitvoering 

zijn de rechtbanken binnen het kanton Geneve, Zwitserland.

Europees hoofdkantoor:
LG Hausys GmbH
Frankfurt am Main, Lancy Branch
Avenue des Morgines 12
CH-1213 Petit-Lancy, Geneva
Switzerland
Tel. : +41(0)22 879 54 80
Fax : +41(0)22 879 54 89
www.himacs.eu.

Hoofdkantoor:
LG Hausys, Ltd.
20 Yoido-Dong
Youngdungpo-Gu
Séoul 150-721, Korea
Tel. : +82(0)2 3773-3500, 7315 
Fax : +82(0)2 3773-7972

®HI-MACS is een geregistreerd handelsmerk van LG Hausys  
natuurlijk acrylsteen materiaal
©Copyright January 2010  
LG Hausys GmbH, Geneva, Switzerland.

Verantwoordelijkheid voor kwaliteit en milieu
Alle HI-MACS® zijn gefabriceerd volgens de ISO 9001 procedures voor systemen 
en processen en de ISO 14001 milieunormen

* De garantieperiode van 10 jaar wordt met 5 jaar verlengd wanneer de installatie wordt geregistreerd op www.himacs.eu.
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