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Tips voor montage, afwerking en onderhoud van uw houten werkbank 

1. Aangeraden wordt om alle houten onderdelen van de werkbank eerst met een finish 

(bijvoorbeeld een olie) te behandelen.   

Tip! Een goede finish is bijvoorbeeld Osmo Top olie. Dit product verfraait het hout en 

geeft de werkbank meteen een mooie harde afwerking. Hiermee is de werkbank 

enigszins tegen mechanische beschadigingen en vlekken beschermd. 

U kunt het best de houten onderdelen behandelen met een finish vóórdat u de 

werkbank monteert, zo kunt u overal nog makkelijk bij.  

 

2. Zet het onderstel van de werkbank eerst onverlijmd in elkaar om te beoordelen of 

alles goed in elkaar zit. Als dat het geval is gaat u deel voor deel verlijmen. Denk 

eraan dat u alleen de verticale verbindingen verlijmt. 

Tip! Een Titebond houtlijm is bijzonder geschikt hiervoor. 

 

3. De horizontale verbindingen, de deuvels daarvan, worden dus niet verlijmd. Deze 

verbindingen in het onderstel moeten demontabel blijven, om de bank later eventueel 

te kunnen verplaatsen of te vervoeren. 

 

4. Let op! Gebruik altijd korte schroeven wanneer u middels schroeven onderin het blad 

een werkbankklem gaat bevestigen. Voorkom hiermee dat de schroeven aan de 

andere kant door het blad komen. 

 

5. Schroef het bovenblad van onderen vast aan het onderstel met de meegeleverde 

schroeven. 

 

6. Schroef als laatste de voorzijde van de werkbankklem aan het blok vast waarbij u er 

op let dat de bovenzijde van het blok gelijk staat met de bovenkant van het blad van 

de werkbank. Mocht het blok wat lager uitkomen dan vult u het door de fabriek 

voorgeboorde gat op met een stukje in te lijmen rondhout en boort u iets lager een 

nieuw gat voor de schroef op de hart-maat van de schroef. 

 

7. Om jarenlang plezier van uw werkbank te hebben, is het raadzaam het hout van de 

werkbank minstens eenmaal per jaar te behandelen met een onderhoudswas. Een 

onderhoudswas dat een mengsel is van tenminste bijenwas met carnaubawas is zeer 

geschikt hiervoor (bijvoorbeeld Osmo 3029 vloeibare onderhoudswas).  

 

Veel plezier met uw houten werkbank! 

http://www.baptist.nl/houtbewerkers/houtveredeling/olien
http://www.baptist.nl/houtbewerkers/houtveredeling/olien/osmo-top-olie-3058-kleurloos-500-ml
http://www.baptist.nl/houtbewerkers/klemmen-en-lijmen/lijmen-titebond
http://www.baptist.nl/houtbewerkers/houtveredeling/voorbereiding-en-reparatie/osmo-3029-onderhoudswas-1-liter

