BPV
Opdrachten:
1. Snij gereedschap
aanbrengen en instellen
2. Houtbewerkingsmachines
instellen en
proefbewerking doen

3. Bewerking uitvoeren met
houtbewerkingsmachines
4. Meubels en
(scheeps)interieurbouwproducten monteren
5. Meubels en
(scheeps)interieurbouwproducten afwerken
6. Meubels en
(scheeps)interieurbouwproducten afmonteren
7. Materiaalkennis vergroten
8. Intern transport verzorgen
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1e Stage

1. Snij gereedschap aanbrengen en instellen

26-4-2021 - 1e BPV periode - Kembra
De Vandiktebank
Bij het verwisselen van de messen is het erg belangrijk dat je op je eigen veiligheid let. De messen
komen van de slijper en zijn dus vlijm scherp. Daarom draag ik handschoenen. Ook is het belangrijk
dat de messen evenwijdig gesteld zijn. Anders word het hout niet haaks.

2. Houtbewerkingsmachines instellen en
proefbewerking doen

26-4-2021 - 1e BPV periode - Kembra
Kantenband verwisselen en proef stuk maken.
Bij de Kantenaanlijmmachine moet je een aantal stappen volgen voordat je kan beginnen met
lijmen. Eerst moet je de oude band verwijderen en de gene die bij je hout past daar voor in de
plaats brengen. Hier bij moet je letten dat het geleidingswieltje niet te strak op je band staat,
anders loopt hij vast. Daarna moet je heb van WARM naar WORK zetten voor het smelten van
de lijm, als hij groen is kies je de juiste instelling uit het mapje bijvoorbeeld. Eikenfineer 18 mm
2mm. Daarna zet je de machine aan en wacht je tot het rode lampje gedoofd is. Je drukt het
hout goed tegen de geleiging, en loopt daarna mee met het hout naar de overkant, daar check
je of hij goed en mooi zit, nu kan je de rest netjes planken.
Tip van mijn praktijkbegeleider: druk goed het hout tegen de geleiding aan. En bij
eikenfineerband zet je het rond maken van de kopse kant uit, tegen het splinteren van het
fineer.

3. Bewerking uitvoeren met
houtbewerkingsmachines

26-4-2021 - 1e BPV periode - Kembra
Kantenband plakken
Zie houtbewerking instellen en een proefbewerking doen. Als je veel panelen moet planken
moet je wel opletten dat je er niet te veel in de machine doet als je in je eentje bent. Als je ze
niet aan de overkant ‘opvangt’ kan het een hele hoop worden en zullen er panelen gaan vallen.

4. Meubels en (scheeps)interieurbouw-producten
monteren

21-4-2021 - 1e BPV periode - Kembra
Badmeubels
Bij het monteren van deze 2 badmeubels was het erg belangrijk dat de zijdes en de bodem en dek
100% vlak lagen. En dat de goede zijtjes bij de goede bodem dekje hoorde, omdat het 2 meubeltjes
waren.
Tip van mijn leermeester: Probeer ook de schroeven zo vlak mogelijk af te schroeven, dat ziet er
mooier uit en het behoud dan beter zijn kracht.

5. Meubels en (scheeps)interieurbouw-producten
afwerken

26-5-2021 - 1e BPV periode - Kembra
Onderdelen van een kast beitsen
Bij het beitsen van deze onderdelen met Monocoat was het belangrijk dat je snel en secuur
werkt. De beits trekt erg snel dus voor grote panelen of achterwanden moet je snel werken,
omdat je anders kleurverschil krijgt. En als je een kant hebt gebeitst moet je hem even een klein
beetje droog poetsen.
Tip van mijn collega: als je weg loopt of klaar bent, zorg er dan voor dat je de poetsdoeken even
uithangt i.v.m. gevaar van brand.

6. Meubels en (scheeps)interieurbouw-producten
afmonteren

11-6-2021 - 1e BPV periode - Kembra
Het afmonteren van badmeubels
Bij het ophangen moet je er heel erg opletten dat alles 100% klopt, staat hij waterpas, zijn het
de juiste maten zoals op de tekening is weergegeven. Check check dubbelcheck. En zorg ervoor
dat niks beschadigd is of raakt.
Tip van mijn collega: check nog een keer als je iets gaat zagen of boren, zodat je zeker weet dat
het goed gaat. Je kan ze op locatie niet opnieuw maken.

7. Materiaalkennis vergroten

9-6-2021 - 1e BPV periode - Kembra
HI-MACS® Natural Acrylic Stone™
Dit product gebruiken ze erg veel bij Kembra, ik had er nog niet overgehoord maar vind het heel
erg mooi! HI-MACS kan je verwarmen en dan in een mal drukken, zo kun je elke gewenste vorm
maken. Bij het badmeubel dat ik heb gemaakt is het blad van HI-MACS en de wasbakken, ook de
badkuip uit de badkamer van de masterbedroom is van HI-MACS

BLUM Push to open lade geleiders
Deze ladegeleiders komen van BLUM en worden hier
gebruikt voor de lades met push to open functie. Hier
komt een lade in met een front van gefineerd
plaatmateriaal. Als je op de lade drukt komt de lade naar
je toe. Op deze manier is de lade greeploos.
750.3501S

8. Intern transport verzorgen

15-6-2021 - 1e BPV periode - Kembra
Platenkar
Bij het vervoeren van platen of panelen moet je er goed voor zorgen dat het voorzichtig en rustig
gebeurd. Je kan natuurlijk iets raken met de kar of uitstekende delen. Ook moet je even goed
oppassen met hoe draait met de kar, het draaipunt zit namelijk in het midden.
Tips: let niet alleen op de kar of alles blijft staan maar ook naar de omgeving zodat je niks anders
raakt of dat een collega naar je toe loopt.

