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Pöytälevyä nosteta-
an ja kannetaan aina 
pystyasennossa pituus-
suunnassa. Sitä ei saa 
koskaan kantaa vaaka-
tasossa.

Jos pöytälevyjä vara-
stoi-daan vaaka-asen-
nossa ennen asenta-
mista, ne on tuettava 
hyvin.

Levyä ei saa koskaan 
kantaa siihen mahdolli-
sesti leikatusta aukosta 
tai reiästä.

On tärkeää kuljettaa, asentaa ja huoltaa 
pöytälevyä oikein. Näin siitä on iloa käyttäjälle 
monen vuoden ajan.

Tämä opas sisältää pöytälevyn asennus- ja 
huolto-ohjeet.

DFI-GEISLER käyttää vain Euroopan johtavien 
tuottajien valmistamia laminaatteja. Laminaatti 
on valmistettu yhteen puristetusta paperista, 
jossa päällimmäisenä on suojakerroksella päälly-
stetty kuviopaperi. Laminaatti kestää kotitalou-
dessa käytettäviä tavallisia kemikaaleja ja puhdi-
stus-aineita, ei kuitenkaan voimakkaita happoja 
tai erittäin emäksisiä aineita. Laminaatti kestää 

jopa 110 °C:en kuumuutta. Käytä metalliastioi-
den alla kuitenkin aina alusia, koska metalli kuu-
menee helposti liikaa ja vahingoittaa pöytätason 
pintaa pysyvästi.

Älä sijoita vedenkeitintä, kahvinkeitintä tai 
vastaa-vaa levyjen liitoskohtien päälle tai viere-
en, koska takuumme ei kata levyyn läiskymisen 
tai kondenssin seurauksena tunkeutunutta 
kosteutta tai epätasaisuutta.

Vältä hankausjauheiden, teräsvillan tai muiden 
hiovien puhdistusaineiden käyttöä, koska ne 
voivat naarmuttaa laminaattia ja poistaa päällim-
mäisenä olevan suojakerroksen.

Poista punaviini, muste, punajuuri ja voimakka-
anväristen hedelmien jättämät tahrat mahdolli-
simman nopeasti, ettei laminaattiin jää pysyviä 
jälkiä. Laminaatti on hyvin kestävää. Älä kuiten-
kaan koskaan leikkaa suoraan laminaatin pinnal-
la, vaan käytä aina leikkuulautaa. Älä myöskään 
aseta savi- tai valurauta-astioita suoraan lami-
naattilevylle, koska ne voivat naarmuttaa sitä.

Huomaa: Kiiltävät laminaatit naarmuuntuvat 
helpoimmin.
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Tuotteessa ilmenevät vauriot on reklamoitava 
myyjälle ennen tuotteen asentamista ja 
viimeistään 8 päivän kuluessa sen vastaanot-
tamisesta.

Asentaessaan pöytälevyn asiakas hyväksyy sen. 
Tuotetakuu ei sen vuoksi kata asennetussa 
pöytälevyssä näkyviä virheitä ja puutteita.

TARKASTA PÖYTÄLEVYJEN KUNTO 
VASTAANOTON YHTEYDESSÄ

LAMINAATTI-
PÖYTÄLEVYJEN

A S E N N U S  J A  H O I T O

LAMIN-FI-0416

Poista punaviini, muste, punajuuri ja voimakka-
anväristen hedelmien jättämät tahrat mahdolli-
simman nopeasti, ettei laminaattiin jää pysyviä
jälkiä. Laminaatin etureunan yli roiskunut vesi 
tulee kuivata välittömästi, jotta sen takaosa ei 
vahingoitu.
Laminaatti on hyvin kestävää. Älä kuitenkaan 
koskaan leikkaa suoraan laminaatin pinnalla, 
vaan käytä aina leikkuulautaa. Älä myöskään 
aseta savi- tai valurauta-astioita suoraan lami-
naattilevylle, koska ne voivat naarmuttaa sitä.

Huomaa: Kiiltävät laminaatit naarmuuntuvat 
helpoimmin.
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Tarkasta ennen pöytälevyn asentamista vatupas-
sin avulla, että keittiökaapit ovat vaakatasossa ja 
toisiinsa nähden suorassa kulmassa. Jos kaa-
peissa on korkeuseroja, levyjä on vaikea sovit-
taa siististi toisiinsa. Tasoita erot tarvittaessa 
vanerilla tai muulla vastaavalla materiaalilla.

Aseta pöytälevyt keittiökaappien päälle ja 
tarkista, että mitat sopivat yhteen ja kulmat 
tulevat kohdakkain. Nosta levyt sen jälkeen pois 
paikoiltaan. Jos pöytälevy ei sovi paikalleen, ota 
heti yhteys jälleenmyyjään. Huomaa: Kaikki 
kulmat ovat toimitettaessa 90-asteisia, jos muu-
ta ei ole tilattu.

Kaapin ylälevyyn on porattava reiät, jotta 
pöytälevyt voidaan tarvittaessa kiristää 
kiristysheloilla kaapin sisäpuolelta. Jos 
keittiönvalmistaja ei ole porannut reikiä 
valmiiksi, ne porataan joka 60 cm:n välein.  
Levyt täytyy tukea 600 mm:n välein.

Pöytälevyt asetetaan paikoilleen kaappien päälle 
ennen kiinnittämistä. Jos pöytälevyssä on 
takareunalista valmiina, sen ja seinän väli on 
tiivistettävä. Jos levy asennetaan kosteaa muuria 
vasten, takareunalistan koko takapuoli on 
tiivistettävä.

Sovita toimitukseen sisältyvä lista pituussuun-
nassa, ennen kuin kiinnität sen uraan. Jätä levy-
jen väliin pieni rako ja kiinnitä kiinnityshelat.

Täytä sauma sen jälkeen toimitukseen sisältyväl-
lä saumausmassalla (älä käytä silikonia/puuliimaa) 
täysin tiiviiksi aina käsittelemättömään lastule-
vyyn saakka. Tiivistäminen on erityisen tärkeää 
laminaattikerroksen alla olevassa lastulevyssä. 
Takuu ei kata saumaan tunkeutuneen kosteuden 
aiheuttamia vahinkoja.

Kun pöytälevy asennetaan avoimen kaapin pääl-
le, saumakohtaan on laitettava tueksi tasaista 
levyä (esim. lastulevyä tai ristivaneria). Kiristys-
helat asennetaan kaapin sisäpuolelta.
Lattatanko kiinnitetään työtason alapuolelle 
etureunaan liitoskohdan alle, jolloin liitoskohdan 
reunat pysyvät samassa tasossa. 
Huomaa: Levyjen kaikki saumauskohdat on 
tuettava ja kiinnitys on tehtävä siten, että 
ruuvit sijoittuvat kohdakkain sauman molemmin 
puolin.

Kiristyshelat kiristetään vuorotellen. Pöytälevyä 
kiristettäessä paikoilleen on varmistettava, että 
se tulee suoraan. Ylimääräinen tiivistysaine 
puristuu ulos kiristämisen yhteydessä.

Pyyhi ylimääräinen saumausaine pois noin 5 minuu-
tin kuluttua pahvinpalalla. Vedä pahvinpalaa aina 
levyn takareunasta etureunaan eli itseesi päin, 
jolloin saumausaine painuu alas saumaan. 
Mahdolliset saumausainetahrat voi poistaa 
saippuavedellä.

ENNEN ASENTAMISTA

ASENNUS
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Kiinnitä pöytälevy keittiökalusteisiin käyttämällä 
valmiiksi porattuja ruuviaukkoja. On suositelta-
vaa kiinnittää ruuvit etu- ja takareunaan 60 cm:n 
välein. Pöytälevyn reunat on aina kiinnitettävä. 
Pidä levy tarvittaessa paikoillaan ruuvipuristi-
milla kiinnityksen aikana. Vältä vahingoittamasta 
laminaattipintaa käyttämällä puristimien alla 
suojakappaleita.

Takareunalistat: 
Jos pöytälevyissä on irralliset takareunalistat, 
listan ja pöytälevyn välissä on aina käytettävä 
tiivistettä, samoin kuin myös listan ja seinän 
välissä. Lisäksi on muistettava tiivistää kaikki 
laminaattiin tehdyt aukot. Liima levitetään aivan 
etureunalistaan saakka.

Astianpesukoneet:
Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta astianpesukoneen 
ympärillä ja yläpuolella. Pöytälevyn alapuoli tulee 
suojata vesihöyryltä liimaamalla siihen alumiiniteip-
piä. Muista, että höyrysulun
tulee ulottua etureunaan saakka ja 10 cm tukena 
toimivan kaapin yli. Jos tukena toimivassa kaapissa 
on pesuallas, alumiiniteippi tulee kiinnittää koko 
etuosaan ja seuraavaan kaappiin 10 cm:n matkalta. 
Mukana toimitettavat astianpesukoneen teräskis-
kot tulee asentaa etureunaan saakka.

Uuni: 
Kosteuseristystä tarvitaan myös pöytälevyn alle 
sijoitettavan uunin kohdalla. Muista, että kos-
teus-eristyksen tulee ulottua etureunaan saakka.

Liedet:
Erillisen lieden on aina oltava vähintään 5 mm 
pöytälevyä korkeammalla.

Aseta allas ylösalaisin levyn päälle ja merkitse 
altaan paikka levyyn. Mittaa sen jälkeen altaan 
reunan leveys ja merkitse leikattavan aukon 
ääriviivat ensin merkitylle alueelle. Leikkaa 
aukko pistosahalla. Allasta tai keittotasoa varten 
tehdyn aukon reuna saumataan alareunasta ylä-
reunaan koko aukon mitalta esimerkiksi lakalla, 
silikonilla, saumausmassalla tai alumiinisuojaker-
roksella, mikä estää kosteuden tunkeutumisen 
työtasoon.

Levitä tiivisteainetta altaan reunaan, ennen 
kuin asetat ja kiinnität sen paikalleen. Hanojen 
asen-nuksessa levyyn porataan putkia varten 
reiät. Myös näiden reikien reunat on tiivistet-
tävä.

KIINNITTÄMINEN

KODINKONEET

UPOTETUN ALTAAN/KEITTOTASON ASENTAMINEN

Jos keittolevy liimataan tasoon:
Jos keittolevy liimataan tasoon, se on tuettava 
siten, että se jää hieman pöytälevyn tason alle.
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LAMINAATTIPINTA:

PERUSPUHDISTUS;
Asentamisen jälkeen ennen työtason käyttöön-
ottoa puhdista taso esimerkiksi Surface Cleaner 
-aineella. Levitä ohut kerros ainetta työtasolle 
kuivan liinan avulla. Vaahdota aine ja anna sen 
vaikuttaa 5 minuuttia. Puhdista pinta sen jälkeen 
huolellisesti puhtaalla vedellä siten, ettei pintaan 
jää yhtään Surface Cleaneria.
 
Pyyhi pinta käsittelyn jälkeen kuivalla liinalla ja 
viimeiseksi kuivaksi väännetyllä melamiinisienellä.

HUOM!! Älä käytä melamiinisientä kiiltävillä 
pinnoilla, koska se himmentää kiiltoa.

PÄIVITTÄINEN PUHDISTUS;
Taso puhdistetaan päivittäin puhtaaseen lämpi-
mään veteen kastetulla ja kuivaksi väännetyllä 
liinalla. Jos taso on hyvin likainen, suosittelem-
me sen puhdistamiseen yleispesuainetta (ei 
Sulfoa). Jos lika ei lähde, toista kohdasta 1.
By Fenix / touch laminaatti on suositeltavaa
jonka päivittäinen puhdistus pyyhkii tasot
kuivalla melamiinia sienellä.

LAKATUT PUISET REUNALISTAT:
Tasojen puulistoissa on 2–3 kerrosta lakkaa 
puulajista ja käsittelystä riippuen. Käsittely vii-
meistellään aina ohuella lakkakerroksella. Uusi 
pöytälevy pysyy siistinä, kun puureunat lakataan 
asennuksen jälkeen ja jatkossa vähintään kerran 

vuodessa. Poista rasva puureunasta esimerkiksi 
liuottimella. Reunoja ei saa hioa. Kun reunat 
ovat kuivuneet puhdistuksen jälkeen, lakkaa ne 
haponkestävällä huonekalulakalla. Levitä ohut 
kerros lakkaa ja vältä ilmataskujen muodostu-
mista.

ÖLJYTYT PUISET REUNALISTAT:
Öljyllä käsitellyt puiset reunalistat öljytään tar-
vittaessa. Pigmentoidulla öljyllä käsitellyt listat 
hiotaan kevyesti.

A L T A A N  H O I T O

Allasmallistossamme on yli 200 erilaista tun-
nettujen valmistajien teräs-, emali,- kvartsi- ja 
posliiniallasta.

Tiedustele tason myyneeltä kauppiaalta mahdol-
lisia erikoistuotteita altaan puhdistamiseen ja 
hoitamiseen.

TERÄSALTAAT:
Pyyhitään kuivaksi kierretyllä liinalla. Käsit-
telemätön allas värjääntyy tummaksi, jos sitä ei 
puhdisteta päivittäistavarakaupassa myytävällä 
puhdistusjauheella tai muulla erikoistuotteella. 
Vältä teräsvillan käyttöä. Siitä voi jäädä levyn 
pintaan pieniä hiukkasia, joista muodostuu 
ruosteläikkiä.

Vältä myös valurautapatojen ja -paistinpannujen 
säilyttämistä altaassa. Ne voivat jättää altaa- 
seen ruostejälkiä. Jos altaan pintaan on jäänyt 
astioista pieniä ruostetahroja tai naarmuja, ne 
voidaan poistaa käsittelemättömästä altaasta 

hiomalla sitä pituussuunnassa hiomapaperilla, 
jonka karkeus on 220. Koska allas on ruostu-
matonta terästä, se ei ruostu. Huuhtelualtaalla 
varustetun allastason pienempi allas on yleensä 
himmeämpi.

EMALIALLAS:
Pyyhitään kuivaksi kierretyllä liinalla. Poista 
mahdolliset värjääntymät vedellä, johon on 
sekoitettu saman verran klooripuhdistusainetta. 
Älä käytä emalia naarmuttavia hankausjauheita.

POSLIINIALTAAT:
Puhdistetaan kaupasta saatavalla nestemäisellä 
puhdistusaineella. Älä käytä hankausjauheita tai 
muita hankaavia puhdistusaineita.

QUARTZ LAVUAARIT:
Helppo puhdistaa päivittäin. Likainen allas puh-
distetaan hankaamalla sitä pesuaineeseen kaste-
tulla sienellä. Jos altaassa on kalkkikerrostumia, 
kaada siihen lämmintä etikkaliuosta (7 %) ja 

anna liuoksen vaikuttaa muutaman minuutin 
ajan. Huuhtele sen jälkeen vedellä. Kvartsialtaan 
puhdistuksessa käytetään altaan toimittajalta 
saatavia erikoistuotteita.

Yleistä: Kuivaamalla allas käytön jälkeen peh-
meällä liinalla tai pyyheliinalla voidaan välttää 
kalkkikerrostumien muodostuminen.

Tämä pöytälevy on valmistettu toiveittesi ja 
ilmoittamiesi mittojen mukaan. Pöytälevyn 
laatua valvotaan tarkasti valmistuksen aikana 
laatutavoitteidemme mukaisesti.

Asennuksen jälkeen todettujen mahdollisten 
vaurioiden ja naarmujen katsotaan syntyneen 
asennuksessa eivätkä ne kuulu tuotetakuun pii-
riin. Reklamaatio-oikeus noudattaa kauppalakia 
ja kattaa kaiken, mikä liittyy pöytälevyn tuotan-
toon. Altaliimatuilla altailla on 5 vuoden takuu.

Lisätietoja löytyy osoitteesta 
www.dfi-geisler.com

T A K U U

Taso puhdistetaan päivittäin puhtaaseen lämpi-
mään veteen kastetulla ja kuivaksi väännetyllä 
liinalla. Jos taso on hyvin likainen, suosittelem-
me sen puhdistamiseen yleispesuainetta (ei  
astianpesuainetta). Jos lika ei lähde, toista koh-
dasta 1. Fenix/Touch laminaatin kohdalla on suo-
siteltavaa, että taso kuivataan kuivalla melamiini 
sienellä päivittäisen puhdistuksen yhteydessä.




