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1  Voorwoord

Dank u zeer voor de aankoop van dit Craftsman Marine vlucht- of 
ventilatieluik. U hebt een goede keus gemaakt en ons Craftsman 
Marine Service Team zal u graag op de best mogelijk wijze van 
dienst zijn indien u onze hulp nodig hebt.  
 
Craftsman Marine vlucht- en ventilatieluiken zijn ontwikkeld door 
onze eigen ingenieurs, die volledig op de hoogte zijn van alle 
vereisten die aan een dergelijk scheepsartikel gesteld kunnen 
worden. 

Fabricage en assemblage zijn geheel in eigen bedrijf gedaan, 
waardoor een constante kwaliteit en een volkomen betrouwbaar 
product wordt gegarandeerd. Alle eigenschappen van een 
Craftsman Marine vluchtluik voldoen volledig aan de vereisten als 
beschreven in de Europese Regelgeving voor pleziervaartuigen 
94/25/EC. 

Wij wensen u veel vaarplezier met uw  Craftsman Marine uitrusting 
aan boord!

Craftsman Marine B.V.

Deze bladzijde geeft een overzicht van alle pictogrammen die in deze 
handleiding gebruikt worden.

Opmerkingen die betrekking hebben op veiligheidsaangelegenheden 
zijn voorzien van dit symbool:

ATTENTIE
Volg alle aanbevelingen in dit hoofdstuk nauwgezet op en 
geef daartoe ook opdracht aan alle andere personen die 

zich met de bediening van of het onderhoud aan de luiken bezig 
houden.
Deze veiligheidsvoorschriften luiden als volgt:

Symbolen in de tekst:

Let op
deze symbolen en lees de instructies in de tekst.

ATTENTIE 
(in het bijzonder met betrekking tot veiligheidsrisico’s 
voor mens of materiaal).

Veiligheid  2
Verklaring van de symbolen
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4  Inleiding

Craftsman Marine vlucht- en ventilatieluiken zijn gemaakt van 
speciale, zeewater bestendige aluminium profielen, met de hand 
gepolijst om de oppervlakteporiën te verwijderen (en zo vuilopho-
ping te voorkomen) en vervolgens geanodiseerd. 
Dit proces verhoogt ook de corrosiebestendigheid van het product. 

Het venster in het deksel is gemaakt van onbreekbaar acrylaat,  
12 mm dik en in de kleur “smoke grey”. 

De knevels zijn gemaakt van synthetische en andere corrosievrije 
materialen.

Craftsman Marine dekluiken hebben het CE-certificaat met 
classificatie A II a (RINA). 

Tekening 1
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Neem de veiligheid in acht bij de installatie van dit 
product, in het bijzonder bij het snijden of zagen  in het 
dek: rook, stof en glasvezeldeeltjes zijn gevaarlijk en 
draag daarom bij het zagen (of branden) altijd een 
veiligheidsbril, een stofmasker en werkhandschoenen. 

Het luik is ontworpen voor het openen naar buiten. 

Verzeker u ervan dat het gedeelte van de boot waarin het 
luik wordt geplaatst absoluut vlak is en zonder bolling of 
deuken, zodat een waterdichte montage gewaarborgd is. 
De maximum tolerantie bedraagt +/- 1mm. 

Alvorens het gat in het dek te maken, verifieer nogmaals 
de gatmaat van het luik. Het luik is handgemaakt en de 
afmetingen van de gatmaat kunnen een tolerantie hebben  
van +/- 2mm.

Maak de randen van het gat glad, respectievelijk vrij van 
bramen..

Plaats het luik in het uitgezaagde gat en markeer op het 
dek de plaatsen van de schroefgaten in de rand..

Neem het luik weer uit en boor de bevestigingsgaten in 
het dek. Verwijder eventuele bramen in de gaten.

Gebruik een goede kit voor scheepsgebruik en breng dat 
royaal aan op de binnenkant van de randen van het 
uitgezaagde gat.(tekening 3)

Plaats nu weer het luik, dicht de onderkant van het frame 
ook af met kit en bevestig het luik op het dek met behulp 
van roestvast stalen schroeven of bouten. Handmatige 
bevestiging met behulp van een goed passende 
schroevendraaier heeft de voorkeur boven het gebruik van 
een elektrische schroevendraaier (boortol).(tekening 3

Gebruik roestvast stalen zelftappende schroeven van 4,2 
mm in diameter voor polyester of roestvast stalen M4 
bouten voor een stalen dek.

Gebruik geen zure of alkalische reinigingsmiddelen om 
kitresten van het dek te verwijderen. 

5  Veiligheidsvoorschriften Praktische installatietips  6

Tekening 2

Tekening 3
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Gebruik nooit schuurpapier om de profielen schoon te 
maken. Water en een mild sopje zijn meer dan voldoende.

Gebruik voor het acrylaat geen reinigingsmiddelen die 
petroleum bevatten. Ook hier: water en een zacht sopje!

Breng na reiniging van het aluminium profiel een dunne 
laag transparante was aan voor extra bescherming .

Indien niet strikt noodzakelijk, kom niet aan de afstelling 
van de scharnieren; de fabrieksafstelling is de enig juiste. 

6  Praktische installatietips
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Bediening  7

Openen en sluiten

1. Verschuif de knop op de knevels naar u toe om ze te ontgrendelen.
2. Draai de knevels ongeveer 90 graden; zie tekening 4
3. Duw het luik open in de gewenste positie.
4. Ook in de ventilatiestand kan het luik vergrendeld worden;  

zie tekening 5
5. Houd tijdens de vaart alle luiken goed gesloten,  

maar niet vergrendeld! 

Let erop dat alle knevels tijdens de vaart niet vergrendeld zijn. Daar-
door kan in noodsituaties hulp van buiten gegeven worden. Dit geldt 
overigens voor alle Craftsman Marine luiken. 

Als de boot gedurende langere tijd verlaten wordt, schuif dan de knop 
op de knevels in de vergrendelingstand, ook als de ventilatiestand van 
het luik wordt gekozen. Dit vermindert het inbraakrisico.  

A A

Tekening 4 Tekening 5
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