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

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

KONTROLLÉR BORDPLADEN VED MODTAGELSEN

T R A N S P O R T  O G  O P B E V A R I N G

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

Bordpladerne bør monteres inden 
8 dage fra modtagelsen. Indtil da 
skal de opbevares i emballagen, 
vandret liggende med strøer 
under hver plade. Også mellem 
gulv og den nederste plade skal 
der være strøer, da der tit er 
fugt i gulvet. Rummet skal være 
opvarmet til 20 grader og have 
en luftfugtighed på ca. 50%, for at 
pladerne ved udpakning er rette 
og derved nemme at montere.

For at bordpladen kan leve op til jeres forvent-
ninger, er det vigtigt, at bordpladen transpor-
teres, monteres og vedligeholdes korrekt. Hvis 
dette opnås, har I glæde af bordpladen de næste 
mange år. 

Denne vejledning vil give de rette forudsætninger 
for korrekt montage og vedligehold af bordpla-
den.

DFI-GEISLER anvender kun kompaktlaminater 
fra Europas førende producenter. 

Laminat er modstandsdygtig overfor almindelige 
kemikalier og rengøringsmidler i husholdningen. 
Dog ikke kraftige syrer og baser. Laminaten er 
varmefast og tåler varme op til 180°C. 
Benyt dog altid afsætningsmuligheder, da me-
talgryder let overstiger opvarmningspunktet, 
hvorved overfladen beskadiges for bestandigt. 

El-kedler, kaffemaskiner og lignende bør ikke stå 
på eller ved samlinger, da utætheder/kondens 
eller lignende kan forårsage vandindtrængning, 
som vores garanti ikke dækker. 

Skurepulver, ståluld eller andre slibende ren-
gøringsmidler bør undgås, da disse midler kan 
ridse laminaten. 

Rødvin, blæk, rødbedesaft eller anden stærk 
frugtfarve bør fjernes hurtigst muligt for at undgå 
misfarvning af laminaten. Laminaten er meget 
slidstærk. Anvend dog aldrig knive direkte mod 
laminatoverfladen, men benyt altid skærebræt og 
undgå materialer som f.eks. lertøj og støbejerns-
gryder – det kan ridse bordpladen. 

G E N E R E L  I N F O R M A T I O N
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For at bordpladen kan leve op til jeres forvent-
ninger, er det vigtigt, at bordpladen transpor-
teres, monteres og vedligeholdes korrekt. Hvis 
dette opnås, har I glæde af bordpladen de næste 
mange år.

Denne vejledning vil give de rette forudsætninger 
for korrekt montage og vedligehold af bordpla-
den.

DFI-GEISLER anvender kun kompaktlaminater 
fra Europas førende producenter.

Laminat er modstandsdygtig overfor almindelige 
kemikalier og rengøringsmidler i husholdningen. 
Dog ikke kraftige syrer og baser. Laminaten er 
varmefast og tåler varme op til 110°C.
Benyt dog altid afsætningsmuligheder, da me-
talgryder let overstiger opvarmningspunktet, 
hvorved overfladen beskadiges for bestandigt. 

El-kedler, kaffemaskiner og lignende bør ikke stå 
på eller ved samlinger, da utætheder/kondens 
eller lignende kan forårsage vandindtrængning, 
som vores garanti ikke dækker.

Skurepulver, ståluld eller andre slibende ren-
gøringsmidler bør undgås, da disse midler kan 
ridse laminaten.

Rødvin, blæk, rødbedesaft eller anden stærk 
frugtfarve bør fjernes hurtigst muligt for at und-
gå misfarvning af laminaten. Laminaten er meget 
slidstærk. Anvend dog aldrig knive direkte mod 
laminatoverfladen, men benyt altid skærebræt 
og undgå materialer som f.eks. lertøj og støbe-
jernsgryder – det kan ridse bordpladen.
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Før monteringen skal du ved hjælp af vaterpas 
kontrollere, at de monterede køkkenelementer 
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.

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

Hvis der er top i skabene, skal der skæres hul i 
toppen, for at tilspænding af eventuelle bordpla-
desamlinger med spændebeslag kan foretages 
inde fra skabet. For fastgørelse af bordpladen 
bores der et 3 mm. hul igennem skabstoppen 
i forkant, på midten og i bagkant for hver 300 
mm. I længderetning ved forkant og bagkant for 
hver 600 mm. Plader skal understøttes for hver 
600mm.

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

Forseglingsmaterialet, som skal være den med-
følgende smalfugemasse (ikke silikone/trælim), 
fyldes herefter ned i samlingen, således at man 
opnår optimal forsegling. Der ydes ikke garanti i 
forbindelse med vandindtrængning i samlingerne. 
Derefter skubbes pladerne helt sammen.

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.

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

Bordpladen fastgøres til køkkenelementerne ved 
hjælp af de forborede skruehuller. Bordpladen 
fastholdes eventuelt med skruetvinger under 
fastgørelsen, men husk beskyttelsesklodser for 
at undgå at beskadige overfladen.

I den medfølgende servicepakke til kompakt-
laminatpladen er der de nødvendige skruer og 
vinkler, samt 3 mm. bor med justerbar stop.
Bor 8 mm. op i bordpladen.
Ved skabe uden top skal der bruges de medføl-
gende vinkler og afstandsklodser.

FØR MONTERINGEN

SELVE MONTERINGEN

FASTGØRELSEN

Vinkel

Skabstop 16 mm.

8 mm.Bordplade 12 mm.

Afstandsklods  
15 mm.

Borestop
(kan
justeres)
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600
600

600
600

Ø 10 mm

Der skal fuges mellem samlingerne. Sargstykker, 
som er synlige, er påført en forkant og tilpasset 
den enkelte bordplade.

Sargstykker, som ikke er synlige, har ingen 
forkant, og skal tilpasses i længden af montøren. 
Max. afstand mellem disse er 600 mm.

FASTGØRELSEN MED SARGLISTER

UDSKÆRINGER

Efter endt montering skal det sikres, at de to 
forskellige lister tilsammen udgør en forsvarlig 
kerne.

Klinge med
nedadgående
tænder

Klinge med
opadgående
tænder

Savning fra forsiden med en opadgående klinge 
kan forårsage oprifter i overfladen.

Generelt ved alle udskæringer er det vigtigt, at 
alle hjørner forbores med et 10 mm bor, således 
at skarpe hjørner undgås, da disse kan forårsage 
revnedannelser.

Til ilægning/montering af planintegrerede koge-
plader skal der fuges hele vejen rundt om koge-
pladen. Sørg for, at der er fugemasse nok til, 
at fugen kan glittes helt jævnt hele vejen rundt. 
Fugemassen kan bestilles sammen med koge-
pladen. Ved planlimede kogeplader skal kogepla-
den klodses op så den ligger lige under bord-
plade niveau.

FASTGØRELSEN
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A T T E N T I O N
Scan code to watch

mounting video
Or visit:

www.montering.bordbehandling.dk

Available in multible languages

V E D L I G E H O L D E L S E  A F  B O R D P L A D E R

KOMPAKTLAMINAT: 

GRUNDRENGØRING:
Før man tager bordpladerne i brug, efter mon-
tering, skal man rense pladerne i bund med fx. 
Surface Cleaner. Påfør et tyndt lag på pladerne 
med en klud. Lad det skumme op og lad det 
virke i 5min. Aftør grundigt med rent vand.  
Det er vigtigt man får alt Surface Cleaner  
vasket væk. 

Tør over med klud og slut af med at tørre over 
med opvredet melaminsvamp.

NB!! Melaminsvamp bør ikke anvendes til høj-
glans, da glansen så vil forsvinde.

DAGLIG RENGØRING:
Daglig rengøring klares med varmt rent vand 
og en opvredet klud. Ved kraftig tilsmudsning, 
anbefales at man bruger et universal rengørings-
middel til at rengøre pladen (ikke sulfo).  
Er dette ikke nok, gentager man pkt. 1.

V E D L I G E H O L D E L S E  A F  V A S K E

Vores sortiment af vaske indeholder mere end 
200 forskellige stål-, emalje- og porcelænsvaske 
fra anerkendte leverandører.

Kontakt evt. salgssted/forhandler mht. eventu-
elle specialprodukter fra vaskeleverandøren.

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.

EMALJEVASKE:
Rengøres bedst med vand og en opvredet klud. 
Skulle der opstå misfarvninger, fjernes disse 
bedst med lige dele vand og klorin. Anvend ikke 
skurepulver, da dette ridser emaljen.

PORCELÆNSVASKE:
Rengøres bedst med de i handlen værende, 
flydende rengøringsmidler. Undgå skurepulver 
og andre slibende rengøringsmidler.

QUARTZ VASKE:
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.

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

Denne bordplade er fremstillet efter jeres 
ønsker og opgivne mål. Under fremstillingen er 
bordpladen 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 vores produktga-
ranti. Reklamationsretten følger købeloven, og 
omfatter alt, der kan relateres til produktion af 
bordpladen. Garantien for underlimede vaske 
er 5 år.

Yderligere information på www.dfi-geisler.com

G A R A N T I

Er dette ikke nok, følger man vejledning for 
grundrengøring.


