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Core BorDPLADer

Finder du grund til at reklamere over det 
leverede produkt, skal dette ske til din for-
handler inden montage påbegyndes, og senest 
8 dage efter modtagelse.

Monterede bordplader betragtes som væren-
de godkendte. Synlige fejl og mangler vil 
derfor ikke være dækket af produktgarantien.

KONTROLLéR BORDPLADEN VED MODTAGELSEN

Denne bordplade er fremstillet efter dine ønsker 
og opgivne mål. Under fremstillingen er bord-
pladen underkastet kvalitetskontrol, der sikrer, 
at vores kvalitetsmål overholdes.

Eventuelle skader eller skrammer, der bliver 
fundet efter monteringen, henføres til montage-
skader, der ikke er dækket af vor produktgaranti. 

Reklamationsretten følger købeloven, og omfatter 
alt, der kan relateres til produktion af bordpladen. 
Garantien for underlimede vaske er 5 år.

GAR ANTI

TR ANSPORT OG OPBE VARING

Løft og indbæring af 
bordpladen skal al-
tid foregå med pladen 
oprejst på langkanten. 
Pladen må aldrig bæres 
liggende.

Bordpladerne bør mon-
teres inden 8 dage fra 
modtagelsen. Indtil da 
skal de opbevares i 
transport emballagen. 
Pladerne skal akklima-
tiseres i min. 24 timer 
inden montering. Rum-
met skal være opvarmet 
til 20 grader og have en 
luftfugtighed på ca. 50%.

Et eventuelt udskærings-
hul eller en gennem-
boring må under ingen 
omstændigheder benyt-
tes som »håndtag«.

Core er et 3 mm kompositmateriale frem-stillet 
af ca. ¼ akrylingredienser i høj kvalitet og ¾ na-
turlige mineraler (alumiumhydroxid) af en aner-
kendt tysk producent.

Den 3 mm kompositplade er oplimet på en 
kvalitetsspånplade. Bagsiden er forseglet med 
højtrykslaminat.
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VEDL IGEHOLDELSE  AF  VASKE

STÅLVASKE
Aftørres med en opvredet klud. Da vasken er rå 
og ubehandlet bliver vasken misfarvet, hvis den 
ikke rengøres med skurepulver eller specialpro-
dukter, der findes i dagligvarehandlen. Undgå 
ståluld, da det kan efterlade små partikler, der 
kan udvikle sig til rustpletter.

Undgå ligeledes at efterlade støbejernsgryder og 
-pander i vasken, da disse kan efterlade rust. Hvis 
der er opstået små ridser eller rustpletter for-

årsaget af ovennævnte, kan en ru og ubehandlet 
stålvask pudses med langsgående bevægelser med 
slibepapir min. korn 220, da en rustfri stålvask 
ikke kan ruste. De vaske, som leveres med lille 
skyllekammer, er den lille kumme generelt mere 
mat i stålet.

BLANCO SILGRANIT
Den daglige vedligeholdelse er enkel. Brug en
almindelig skuresvamp med lidt opvaskemiddel, 
hvis vasken er tilsmudset. Ved kraftig kalkaflej-

ringer kan man lade varm eddike 7% stå i kum-
men i nogle minutter.

Skyl efter med vand. Der kan evt. benyttes 
Blanco-Active, som er en brusetablet, der  
fjerner kraftige kalkaflejringer.

Generelt: Det anbefales at aftørre vasken efter
brug med en blød klud eller håndklæde for
derved at mindske risikoen for skjolder eller
lignende.

VEDL IGEHOLDELSE  AF  CORE BORDPL ADER FR A DF I - GE I SLER

Disse råd har vi lavet for at besvare dine spørgs-
mål om, hvordan man vedligeholder bordplader 
af Core. For at bevare den fine glans, anbefaler 
vi dig at følge vore vedligeholdelsesråd nøje. Så 
kommer Core til at beholde sin smukke finish i 
lang tid. 

I den daglige rengøring er det nok at tørre Core 
af med en blød klud og rent vand. De fleste plet-
ter og fedt fjernes med vand og flydende opva-
skemiddel. Hele overfladen bør rengøres nøje af 
og til, for at glansen ikke skal blive ujævn.

Vi anbefaler altid, at der bruges Core Cleaner til 
rengøring og vedligeholdelse. Disse forhandles 
af din køkkenforhandler. Selvstændig vejledning 
findes med produktet.
Core er ikke vedligeholdelsesfrit, men kræver 
kun minimal behandling for at se flot ud.

Hvis du ikke bliver tilfreds med glansen eller om 
finishen er blevet ujævn, kan du altid polere over-
fladen af Core.

PLETFJERNELSE
Forsøg med de enkle løsninger først og start altid 
pletfjernelse hurtigst muligt. Hvis der fortsat er 
pletter, brug lidt mild skurecreme på en klud og 
gnid med lette cirkelbevægelser. 

Undgå grove skuresvampe i den daglige rengø-
ring. Stærke slibemidler eller den grønne side 
af skuresvampen (som Scotch-Brite™) skal 
kun bruges til at fjerne svært vanskelige pletter. 
Vanskelige pletter opstår, når stærkt farvende 
væsker som f.eks. tusch trækker ned i overfladen 
ved længere tids kontakt. Efter brug af sådanne 
stærke midler, bør man sørge for, at overfladen, 
som er behandlet, får sin glans tilbage ved at 
gentage proceduren som beskrevet angående 
rengøring af overfladen.

GRAFITTI, TUSCH OG KUGLEPEN
Vaskes let bort, som forklaret under plet-
fjernelse.

BRANDMÆRKER 
OG ANDRE VANSKELIGE PLETTER
Fjernes med skuremiddel og en fin svamp.

KEMIKALIER
Stærke kemikalier (som f.eks. acetone, mine-
ralsk terpentin, klor, afløbsrens, ovnrens o.l.) 
skal straks skylles af med vand og opvaskemiddel 
for at undgå skader på overfladen. Neglelak kan 
fjernes med neglelakfjerner (uden acetone) og 
skylles efterfølgende med rent vand. 

Hvis skaden ikke opdages umiddelbart eller om 
overfladen udsættes for en langvarig påvirkning af 
kemikalier (f.eks. fra en utæt beholder), kan det 
være nødvendig at kontakte din køkkenforhand-
ler, der vil tage kontakt til DFI-GEISLERs service-
afdeling. 

VÆR FORSIGTIG MED VARME
Sæt ikke varme gryder, særlig ikke støbejerns-
gryder, direkte på Core bordpladen. 
En så varm gryde kan skade de fleste overflader! 
Brug et eller andet varmeunderlag.

Tænd for det kolde vand, når der hældes kogende 
væsker i Core vaske, det forhindrer, at overfla-
den skades. 

UNDGÅ RIDSER
Skær ikke med en skarp kniv direkte på  
Core bordpladen. Det kan skade overfladen. 
Brug i stedet et skærebræt. Som alle materialer 
kan Core få ridser. Ridser, støv, kalkaflejringer fra 
aftørring og almindelig slidtage synes tydeligere 
på mørke farver end på de lyse.

MEKANISK SKADE
Hvis en Core bordplade skades ved at f.eks. et 
tungt og spidst objekt falder ned og laver en 
sprække eller ødelægger et hjørne af pladen, kan 
dette repareres, så det næsten ikke kan ses. 
Core er unikt med at kunne repareres, 
poleres og få sin nye finish tilbage! 

Skulle du være uheldig, så kontakt din køkken-
forhandler, der vil foranledige, at DFI-GEISLER 
udfører reparationen.  
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MONTERING AF  CORE BORDPL ADER

Før monteringen skal du ved hjælp af vaterpas 
kontrollere, at de monterede køkkenelemen-
ter er opstillet vandret og i vinkel på hinanden. 
Forekommer der mindre niveauforskelle, kan det 
være vanskeligt af få en samling til at passe. Dette 
kan afhjælpes af et passende tyndt stykke finér 
eller lignende materiale.

Ved samlinger tilpasses den medsendte fer i 
længden inden den monteres i notgangen. 
Pladerne skubbes ikke helt sammen, og samle-
beslag monteres.

Bordpladesættet lægges løst op på køkkenele-
menterne for at kontrollere om mål og vinkler 
passer. Derefter tages bordpladen af køkkenele-
menterne igen. Passer bordpladen ikke, kontakt 
da omgående din forhandler. Bemærk: Alle vink-
ler er produceret ud fra 90 grader, med mindre 
andet er bestilt.

Forseglingsmaterialet, som skal være den med-
følgende smalfugemasse (ikke silikone/trælim), 
fyldes herefter ned i samlingen, således at man 
opnår forsegling af den rå spånplade. Forseglingen 
er især vigtig på den øverste del af den rå spånplade 
nærmest overfladen. Der ydes ikke garanti i forbin-
delse med vandindtrængning i samlingerne.

Hvis der er top i skabene, skal der skæres hul 
i toppen, for at tilspænding af eventuelle bord-
pladesamlinger med spændebeslag kan foretages 
inde fra skabet. Såfremt der fra køkkenfabrikken 
ikke er forboret til skruehuller, bores skruehuller 
for hver 60 cm.

FØR MONTERINGEN

STANDARD SAMLING

Ved plademontering på elementer uden top skal 
samlingen understøttes i hele længden med plan 
plade (f.eks. spånplade/krydsfiner eller lign.) 
Spændbeslaget monteres inde fra skabet.
Bemærk: Enhver samling skal altid understøttes 
og monteres med skruer parvis.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Efter ca. 5 min. fjernes det overskydende for-
seglingsmateriale med et stykke pap. Altid fra 
bagkant mod forkant. Pappet trækkes altid mod 
montøren, således at forseglingsmaterialet tryk-
kes ned i stedet for op. Eventuelle rester af
forseglingsmaterialet kan fjernes med sæbevand.

Bordpladen fastgøres til køkkenelementerne ved 
hjælp af de forborede skruehuller. Vi anbefaler en 
skrue i for- og bagkant for hver 60 cm. Enderne af 
bordpladen skal altid fastgøres. Bordpladen fast-
holdes eventuelt med skruetvinger under fastgø-
relsen, men husk beskyttelsesklodser for at undgå 
at beskadige laminatoverfladen.

Vær særlig opmærksom på, at skruerne max. må 
gå 15 mm op i pladen.

Opvaskemaskiner: 
Sørg for god ventilation omkring og over
opvaskemaskinen. Over maskinen skal bord-
pladens underside beskyttes imod vanddamp
ved pålimning af alu-tape. Husk dampspærring
skal helt frem til forkant og 10 cm ind over  
tilstødende skabe. Medfølger stålskinne til  
opvaskemaskinen skal denne også monteres  
– helt til forkant. 

Ovn: 
Hvis ovnen er placeret umiddelbart under bord-
pladen, skal der ligeledes monteres dampspærre. 
Husk dampspærring skal helt frem til forkant.

Komfurer: 
Fritstående komfurer skal altid hæves min. 5 mm 
over bordpladeniveau.

HVIDEVARERFASTGØRELSEN

SKJULT SAMLING
Det er muligt at foretage samlinger i Core bord-
plader, hvor samlingen mellem de 2 plader er 
skjult. 

Forberedelse for skjulte samlinger skal altid være 
udført fra fabrik, og der må kun anvendes den 
limtype, der leveres med pladen.

Inden det er muligt at udføre disse samlinger, så 
skal følgende være klargjort:

•  Nødvendige udskæringer i elementer for koge-
plader og vask skal være udført.

•  Pladerne skal være akklimatiseret i min. 24 
timer.

•  Pladerne skal være lagt op på elementerne og 
udskæringer/mål skal være kontrolleret.

Samlingen udføres således:
1.  Pladerne skal inden sammenføjningen tilrettes 

hinanden.

2.  Kontrollér om samlingen passer nøjagtigt og er 
tæt. Om nødvendigt skal opretstående spåner 
fra mellemlaget (spånpladen) efterbearbejdes 
let med slibepapir.

3.  Rengør limfladerne grundigt med sprit og der-
efter må de rengjorte limflader ikke berøres 
mere.

4.  Nedenunder not/fer skal der påføres en tynd 
streng smalfugemasse. (Fig. 1)

5. Anbring pladerne med en afstand på ca. 3 mm.

6.  I mellemrummet skal der lægges en matchende 
2-komponent lim. Anvend udelukkende den 
originale Core lim. De første 3 cm af limen 
kan ikke anvendes. (Fig. 2)

7.  Sørg for, at alle limflader er tilstrækkeligt   
dækket med 2-komponent limen.

8.  Før pladerne helt sammen og tilspænd dem let 
vha. medsendte samlebeslag.

9. Kontrollér, at overskydende lim trænger ud 
 overalt. Denne lim skal ikke fjernes!

10.  Pladerne kan efter den lette tilspænding 
tilrettes i ca. 5 minutter. Jo mere nøjagtig 
tilretning, des mindre er efter følgende slibe-
arbejde nødvendig.

11.  Samlebeslagene skal kun spændes håndfast.

12.  Limen skal have lov til at hærde.

13.  På forkanten bør den overskydende lim 
forsigtigt fjernes efter ca. 15 minutter med et 
stemmejern, da dette sted efter fuldstændig 
hærdning er svært at efterslibe.

14.  Efter ca. 45 minutter er den overskydende 
limvulst hærdet igennem og kan fjernes med 
et stemmejern eller en overfræser. (Fig. 3)

15.    Efterfølgende skal limfugen slibes med en 
excentersliber. Der afsluttes med korn 240.

Spændbeslagene tilspændes skiftevis. I forbindelse 
med sammenspændinger af bordplader skal man 
sikre sig, at de flugter i overfladen. Ved sammen-
spændingen vil det overskydende forseglings-
materiale ved korrekt samling komme ovenud.

Smalfugemasse


