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Hvis du finner grund til å reklamere over 
det produkt, som er levert, skal det gjøres 
til forhandleren før monteringen begynner, 
og senest 8 dager etter mottakelsen.

Benkeplater, som er montert, blir betraktet 
som godkjente. Synlige feil og mangler vil 
derfor ikke være dekket av produktgarantien. 

KONTROLLER BENKEPLATE VED MOTTAKELSEN

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

Løft og innbæring av benkeplaten 
skal alltid foregå med platen opp-
reist på langkanten. Platen må 
aldrig bæres liggende.

Benkeplatene bør monteres innen 
8 dager fra mottagelsen. Før det, 
skal de oppbevares i emballasjen, 
liggende vannrett med strøer un-
der hver plate. Mellom gulvet og 
nederste plate legges også strøer, 
da gulvet ofte er fuktig. Rommet 
skal være oppvarmet til 20 grader 
og ha en luftfuktighet på ca. 50%, 
for at platene ved utpakkingen er 
rette og dermed lette å montere. 

For at benkeplaten kan leve opp til forventnin-
gene Deres, er det vigtig, at transport, monte-
ring og vedlikehold av benkeplaten er korrekt. 
Hvis dette oppnås har Dere glede av benkepla-
ten i mange år fremover. 

Denne vejledningen vil gi de riktige forutset-
ninger for korrekt montering og vedlikehold 
av benkeplaten. 

DFI-GEISLER anvender kun kompaktlaminater 
fra Europas førende produsenter.

Laminat er motstandsdyktig overfor almindelige 
kjemikalier og rengjøringsmiddler i husholdnin-
gen. Men ikke kraftige syrer og baser. Laminaten 
er varmefast og tåler varme opp til 180˚ C.
Benytt allikevel alltid avsetningsmuligheter, da 
metallgryter lett overstiger oppvarmningspunk-
tet, så overflaten får skader for bestandig. 

Elektriske vannkjeler, kaffetrakter og lignende 
bør ikke stå på eller ved skjøtene, da utettheter, 
kondens eller lignende kan forårsake at vann/
fukt trekker inn i platen, og det dekker ikke vår 
forsikring. 

Skurepulver, stålull eller andre slipende rengjø-
ringsmiddler bør unngås, da det riper laminaten. 

Rødvin, blekk, rødbetesaft eller anden sterk 
fruktfarge bør fjernes fortest mulig for å unngå 
misfarging. Laminaten er meget slitstærk, men 
bruk aldrig kniven direkte mot laminatoverfla-
ten, men benytt alltid skjærefjel og unngå mate-
rialer som keramikk og støpejernsgryter – det 
kan ripe benkeplaten.
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Før du monterer benkeplaten skal du med et 
vaterpass kontrollere, at de monterte kjøkken-
elementer er oppstillet vannret og i vinkel på 
hverandre. Hvis det forekommer mindre nivå-
forskjeller, kan det være vanskelig å få en skjøt 
til å passe. Det kan avhjelpes med et passende 
tynt stykke finér eller lignende materialer. 

Benkeplatesettet legges løst opp på kjøk-
kenelementene for å kontrollere om mål og 
vinkler passer. Deretter tar man benkeplaten 
av kjøkkenelementene igjen. Hvis platene ikke 
passer, så kontakt forhandleren din omgående. 
Bemærk: Alle vinklerne er produsert ut fra 90 
grader, hvis ikke andet er bestilt. 

Hvis skapene har toppplate, skal det skjæres 
hull i denne slik at eventuelle benkeplater med 
spennbeslag  kan monteres fra innsiden av ska-
pet. For å feste benkeplaten skal det bores et 
3 mm hull gjennom skapets topplate i forkant, 
midt på og i bakkant for hver 300 mm. I lengde-
retning i forkant og bakkant for hver 600 mm. 
Platene skal støttes oppunder for hver 600 mm.

Ved skjøtene tilpasses den medsendte fjær 
i lengden, før den monteres i notgangen. 
Platene skyves ikke helt sammen, og samle-
beslagene monteres.

Forseglingsmateriale, som skal være den smal-
fugemasse som følger med (ikke silikon/trelim), 
fylles derpå ned i skjøtene, således at man op-
pnår opptimal forsegling. Det er ingen garanti 
i forbindelse med at det trekker vann inn i 
skjøtene. Deretter skyves platent helt sammen.

Etter ca. 5 minutter fjernes det overflødige for-
seglingsmateriale med et pappstykke. Alltid fra 
bakkant mot forkant. Pappen trekkes alltid mot 
montøren, så forseglingsmateriale blir trykket 
ned i stedet for opp. Eventuelle rester av for-
seglingsmateriale kan fjernes med såpevann.

Når platene monteres på elementer uten topp, 
skal skjøtene understøttes i hele lengden med 
en plan plate (f.eks. sponplate/kryssfinér eller 
lignende). Bemærk: Alle skjøtene skal alltid 
understøttes og monteres med skruer parvis.

Benkeplatene fastgjøres i kjøkkenelementene 
med hjelp av de forborede skruehuller. Benke-
platene holdes fast eventuelt med skruetvinger 
under fastgjørelsen, men husk beskyttelsesklos-
ser for å unngå skader på overflaten. 

Servicepakken som følger med  kompaktlaminat-
platen, inneholder nødvendige skruer og vinkler 
samt 3 mm bor med justerbar stopp. Bor 8 mm 
opp i benkeplaten. På skap uten topplate skal 
vinklene og avstandsklossene som følger med, 
brukes.

FØR MONTERINGEN

SELVE MONTERINGEN

FASTGJØRINGEN

Vinkel

Skapstopp 16 mm.

8 mm.Benkeplate 12 mm

Avstandskloss  
15 mm.

Borestopp 
(kan justeres)
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600
600

600
600

Ø 10 mm

Det skal fuges mellom skjøtene. Sargstykker, 
som er synlige, er påsatt en forkant og tilpasset 
den enkelte benkeplate. 

Sargstykker, som ikke er synlige, har ingen 
forkant, og skal tilpasses i lengden av montøren. 
Max. avstand imellom dem er 600 mm.

FASTGJØRING MED SARGLISTER

UTSKJÆRINGER

Etter monteringen er ferdig skal det sikres, at 
de to forskjellige lister tilsammen utgjør en 
forsvarlig kjerne. 

Saging fra forsiden med en oppadgående klinge 
kan forårsake opprifter i overflaten.

Generelt ved alle utskjæringer er det viktig, 
at alle hjørner forbores med et 10 mm bor, så 
skarpe hjørner unngås, da de kan forårsake at 
det sprekker.

Til ilegning/montering av planintegrerte ko-
keplater skal det fuges hele vejen rundt om 
kokeplaten. Sørg for at det er nok fugemasse, 
så fugen kan glattes helt jevnt hele vejen rundt. 
Fugemassen kan bestilles sammen med kokepla-
ten. Planlimte kokeplater skal bygges opp med 
klosser, slik at den ligger like under benkepla-
tens nivå.

Klinge med 
nedadgående 
tenner

* Ikke synlige  
  sargstykker

Klinge med 
oppadgående 
tenner
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Scan code to watch

mounting video
Or visit:

www.montering.bordbehandling.dk

Available in multible languages
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KOMPAKTLAMINAT: 

GRUNNRENGJØRING:
Før benkeplatene tas i bruk etter montering, må 
platene renses i dybden med for eksempel Sur-
face Cleaner. Påfør et tynt lag på platene med 
en klut. La det skumme og virke i fem minutter. 
Vask grundig med rent vann. Det er viktig at 
Surface Cleaner fjernes helt fra overflaten. 

Tørk over med en klut, og avslutt med å tørke 
over med en oppvridd melaminsvamp.

NB! Melaminsvamp må ikke brukes til høyglans, 
da glansen forsvinner.

DAGLIG RENGJØRING:
Rengjør daglig med varmt, rent vann og en op-
pvridd klut. Ved større flekker anbefales bruk 
av et universalt rengjøringsmiddel til å rengjøre 
platen (ikke sulfo). Hvis flekken ikke lar seg 
fjerne, gjentas punkt 1.

V E D L I K E H O L D  A V  V A S K E R

Våre utvalg af vasker inneholder mere enn 200 
forskjellige stål-, emalje-, og porselensvasker fra 
anerkjente leverandører. 

Kontakt eventuelt salgssted/forhandler om 
eventuelle spesialprodukter fra vaskeleveran-
døren. 

STÅLVASKER:
Tørkes av med en oppvridd klut. Da vasken er 
rå og ubehandlet, blir vasken misfarget, hvis den 
ikke rengjøres med skurepulver eller spesialpro-
dukter, som finnes i dagligvarehandlen. Unngå 
stålull, som kan etterlate små partikler, som 
kan bli til rustflekker. 

EMALJEVASKER:
Rengjøres best med vann og en oppvridd klut. 
Oppstår det misfarginger, fjernes de best med 
like deler vann og klorin. Bruk ikke skurepulver, 
som lager riper i emaljen. 

PORSELENSVASKER:
Rengjøres best med de flytende rengjørings-
middler som fåes i handlen. Unngå skurepulver 
og andre slipende rengjøringsmiddler. 

QUARTZ VASKER:
Den daglige vedlikehold er enkel. Bruk en 
almindelig skuresvamp med litt oppvaskemiddel, 
hvis vasken er møkkete/smussig. Er det kraftige 
kalkavleiringer, kan 7% eddik stå i kummen noen 
minutter. Skyll etter med vann. 

Generelt:
Det anbefales å tørke av vasken etter bruk med 
en myk klut eller håndkle for å minske risikoen 
for skjolder eller lignende. 

Denne benkeplate er framstilt etter deres 
ønsker og oppgitte mål. Under framstillingen er 
benkeplate underkastet kvalitetskontroll, som 
sikrer, at kvalitetsmålene våre overholdes.

Eventuelle skader eller skrammer som oppda-
ges etter monteringen henføres til monterings-
skader, som ikke dekkes av produktgarantien 
vår. Reklamasjonsretten følger kjøpeloven, og 
omfatter alt, som kan relateres til produksjon 
av benkeplate. Garantien for underlimte vasker 
er 5 år. 

Ytterlig informasjon på www.dfi-geisler.com

G A R A N T I

V E D L I K E H O L D  A V  B E N K E P L A T E R

KOMPAKTLAMINAT: 

GRUNNRENGJØRING:
Før benkeplatene tas i bruk etter montering, må 
platene renses i dybden med for eksempel Sur-
face Cleaner. Påfør et tynt lag på platene med 
en klut. La det skumme og virke i fem minutter. 
Vask grundig med rent vann. Det er viktig at 
Surface Cleaner fjernes helt fra overflaten. 

Tørk over med en klut, og avslutt med å tørke 
over med en oppvridd melaminsvamp.

NB! Melaminsvamp må ikke brukes til høyglans, 
da glansen forsvinner.

DAGLIG RENGJØRING:
Rengjør daglig med varmt, rent vann og en op-
pvridd klut. Ved større flekker anbefales bruk 
av et universalt rengjøringsmiddel til å rengjøre 
platen (ikke sulfo). Hvis flekken ikke lar seg 
fjerne, gjentas punkt 1.

V E D L I K E H O L D  A V  V A S K E R

Våre utvalg af vasker inneholder mere enn 200 
forskjellige stål-, emalje-, og porselensvasker fra 
anerkjente leverandører. 

Kontakt eventuelt salgssted/forhandler om 
eventuelle spesialprodukter fra vaskeleveran-
døren. 

STÅLVASKER:
Tørkes av med en oppvridd klut. Da vasken er 
rå og ubehandlet, blir vasken misfarget, hvis den 
ikke rengjøres med skurepulver eller spesialpro-
dukter, som finnes i dagligvarehandlen. Unngå 
stålull, som kan etterlate små partikler, som 
kan bli til rustflekker. 

EMALJEVASKER:
Rengjøres best med vann og en oppvridd klut. 
Oppstår det misfarginger, fjernes de best med 
like deler vann og klorin. Bruk ikke skurepulver, 
som lager riper i emaljen. 

PORSELENSVASKER:
Rengjøres best med de flytende rengjørings-
middler som fåes i handlen. Unngå skurepulver 
og andre slipende rengjøringsmiddler. 

QUARTZ VASKER:
Den daglige vedlikehold er enkel. Bruk en 
almindelig skuresvamp med litt oppvaskemiddel, 
hvis vasken er møkkete/smussig. Er det kraftige 
kalkavleiringer, kan 7% eddik stå i kummen noen 
minutter. Skyll etter med vann. 

Generelt:
Det anbefales å tørke av vasken etter bruk med 
en myk klut eller håndkle for å minske risikoen 
for skjolder eller lignende. 

Denne benkeplate er framstilt etter deres 
ønsker og oppgitte mål. Under framstillingen er 
benkeplate underkastet kvalitetskontroll, som 
sikrer, at kvalitetsmålene våre overholdes.

Eventuelle skader eller skrammer som oppda-
ges etter monteringen henføres til monterings-
skader, som ikke dekkes av produktgarantien 
vår. Reklamasjonsretten følger kjøpeloven, og 
omfatter alt, som kan relateres til produksjon 
av benkeplate. Garantien for underlimte vasker 
er 5 år. 

Ytterlig informasjon på www.dfi-geisler.com

G A R A N T I

V E D L I K E H O L D  A V  B E N K E P L A T E R

KOMPAKTLAMINAT: 

GRUNNRENGJØRING:
Før benkeplatene tas i bruk etter montering, må 
platene renses i dybden med for eksempel Sur-
face Cleaner. Påfør et tynt lag på platene med 
en klut. La det skumme og virke i fem minutter. 
Vask grundig med rent vann. Det er viktig at 
Surface Cleaner fjernes helt fra overflaten. 

Tørk over med en klut, og avslutt med å tørke 
over med en oppvridd melaminsvamp.

NB! Melaminsvamp må ikke brukes til høyglans, 
da glansen forsvinner.

DAGLIG RENGJØRING:
Rengjør daglig med varmt, rent vann og en op-
pvridd klut. Ved større flekker anbefales bruk 
av et universalt rengjøringsmiddel til å rengjøre 
platen (ikke sulfo). Hvis flekken ikke lar seg 
fjerne, gjentas punkt 1.

V E D L I K E H O L D  A V  V A S K E R

Våre utvalg af vasker inneholder mere enn 200 
forskjellige stål-, emalje-, og porselensvasker fra 
anerkjente leverandører. 

Kontakt eventuelt salgssted/forhandler om 
eventuelle spesialprodukter fra vaskeleveran-
døren. 

STÅLVASKER:
Tørkes av med en oppvridd klut. Da vasken er 
rå og ubehandlet, blir vasken misfarget, hvis den 
ikke rengjøres med skurepulver eller spesialpro-
dukter, som finnes i dagligvarehandlen. Unngå 
stålull, som kan etterlate små partikler, som 
kan bli til rustflekker. 

EMALJEVASKER:
Rengjøres best med vann og en oppvridd klut. 
Oppstår det misfarginger, fjernes de best med 
like deler vann og klorin. Bruk ikke skurepulver, 
som lager riper i emaljen. 

PORSELENSVASKER:
Rengjøres best med de flytende rengjørings-
middler som fåes i handlen. Unngå skurepulver 
og andre slipende rengjøringsmiddler. 

QUARTZ VASKER:
Den daglige vedlikehold er enkel. Bruk en 
almindelig skuresvamp med litt oppvaskemiddel, 
hvis vasken er møkkete/smussig. Er det kraftige 
kalkavleiringer, kan 7% eddik stå i kummen noen 
minutter. Skyll etter med vann. 

Generelt:
Det anbefales å tørke av vasken etter bruk med 
en myk klut eller håndkle for å minske risikoen 
for skjolder eller lignende. 

Denne benkeplate er framstilt etter deres 
ønsker og oppgitte mål. Under framstillingen er 
benkeplate underkastet kvalitetskontroll, som 
sikrer, at kvalitetsmålene våre overholdes.

Eventuelle skader eller skrammer som oppda-
ges etter monteringen henføres til monterings-
skader, som ikke dekkes av produktgarantien 
vår. Reklamasjonsretten følger kjøpeloven, og 
omfatter alt, som kan relateres til produksjon 
av benkeplate. Garantien for underlimte vasker 
er 5 år. 

Ytterlig informasjon på www.dfi-geisler.com

G A R A N T I

Rengjør daglig med varmt, rent vann og en opp-
vridd klut. Ved større flekker anbefales bruk av 
et universalt rengjøringsmiddel til å rengjøre 
platen (ikke sulfo). Hvis flekken ikke lar seg fjer-
ne, følger man veiledning for grunnrengjøring.


