
M O N T E R I N G  O G  V E D L I K E H O L D  A V 

LAMINATBENKEPLATER

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

Benkeplaten skal 
alltid være oppreist 
på langsiden når den 
løftes og bæres. Platen 
skal aldri bæres lig-
gende.

Hvis benkeplaten 
opp-bevares liggende 
før monteringen, skal 
den understøttes 
tilstrekkelig solid.

Utskjæringshull eller 
en gjennomboring 
skal aldri brukes som 
»håndtak«.

For at benkeplaten skal svare til dine forvent-
ninger er det viktig at den transporteres, 
mon-teres og vedlikeholdes korrekt. Da vil du få 
glede av benkeplaten i mange år.

Denne veiledningen vil gi deg de rette forut-
set-ningene for å montere og vedlikeholde 
benke-platen korrekt.

DFI-GEISLER bruker kun laminat fra Europas 
ledende produsenter. Laminat består av sam-
menpresset papirmateriale med dekorpapir og 
et beskyttelseslag øverst. Laminat er motstands-
dyktig overfor kjemikalier og rengjøringsmidler 

som er vanlige i husholdningen, dog ikke mot 
kraftige syrer og baser. Laminat er varmefast og 
tåler varme opptil 110 °C. Bruk alltid et underlag 
siden metallgryter lett overstiger oppvarmings-
punktet som ødelegger overflaten permanent.

Vannkokere, kaffemaskiner og lignende bør 
ikke stå rett på eller ved skjøter, da lekkasjer/
kondens eller lignende kan gjøre at laminatet 
svulmer eller at vann trenger inn, noe som ikke 
dekkes av garantien vår.

Skurepulver, stålull eller andre slipende rengjø-
ringsmidler bør unngås, da disse midlene kan 

ripe opp laminatet og fjerne det øverste beskyt-
telseslaget.

Rødvin, blekk, rødbetsaft eller annen sterk 
fruktfarge bør fjernes så raskt som mulig for 
å unngå at laminatet misfarges. Laminatet er 
svært slitesterkt. Bruk likevel aldri kniver rett på 
laminatoverflaten, men bruk alltid skjærebrett. 
Unngå materialer som for eksempel leirgryter 
og støpejernsgryter – det kan lage riper i ben-
keplaten.
Merk: Glatte laminater er mer mottakelige for 
riper.

G E N E R E L L  I N F O R M A S J O N

!

NO

Oppdager du en grunn til å reklamere på det 
leverte produktet, må du reklamere til forhand-
leren før monteringen påbegynnes og senest 
åtte dager etter at du mottok produktet.

Monterte benkeplater betraktes som akseptert. 
Synlige feil og mangler vil derfor ikke være dek-
ket av produktgarantien.

KONTROLLÉR BENKEPLATEN NÅR DU MOTTAR DEN
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Før monteringen bør du kontrollere at de mon-
terte kjøkkenelementene er plassert vannrett 
og i vinkel i forhold til hverandre. Bruk et vater-
pass. Forekommer det mindre nivåforskjeller, 
kan det være vanskelig å få en skjøt til å passe. 
Dette kan avhjelpes med et passe tynt stykke 
ner eller lignende materiale.

Benkeplatesettet legges løst oppå kjøkkenele-
mentene for å kontrollere om mål og vinkler 
stemmer overens. Deretter tas benkeplaten 
av kjøkkenelementene igjen. Hvis benkeplaten 
ikke passer, bør du straks kontakte for-
handleren. Merk: Alle vinkler er produsert ut 
fra 90 grader, med mindre annet er bestilt.

Er det topp på skapene, skal det skjæres hull i 
toppen, slik at eventuell sammensetting av ben-
keplater med spennbeslag kan foretas fra innsi-
den av skapet. Er det ikke forhåndsboret skrue-
hull fra kjøkken-fabrikken, bores det skruehull 
hver 60 cm. Platene skal støttes oppunder for 
hver 600 mm.

Benkeplatene legges oppå elementene før de 
settes fast. Er benkeplaten levert med montert 
bakkant, skal forseglingsmateriale påføres mel-
lom bakkant og vegg. Ved fuktig murverk skal 
hele bakkantens bakside forsegles.

Noen skjøter tilpasses den medfølgende fjæren 
i lengden før den monteres i noten. Platene skal 
ikke skyves helt sammen. Til slutt monteres 
samlebeslagene.

Forseglingsmaterialet, som skal være den med-føl-
gende smalfugemassen (ikke silikon/trelim), fylles 
deretter ned i skjøten, slik at den rå sponplaten 
forsegles. Forseglingen er spesielt viktig på den 
øverste delen av den rå sponplaten nærmest lami-
natoverflaten. i gir ikke garanti p  vannskader i 
skjøtene.

Når plater monteres på elementer uten topp, 
skal skjøten understøttes over hele lengden med 
en plan plate .eks. en sponplate kr ss ner e.l. . 
Spennbeslaget monteres inne fra skapet. Flat-
jern monteres på undersiden av benkeplaten 
foran, slik at platen ikke heller nedover når den 
monteres.
Merk: Alle skjøter skal understøttes og monte-
res parvis med skruer.

Spennbeslagene spennes vekselvis. I forbindelse 
med sammenspenning av benkeplater må du for-
sikre seg om at overflatene ligger i flukt. nder 
sammenspenningen vil overflødig orseglingsma-
teriale kommer ut på oversiden når skjøten er 
utført korrekt.

et overflødige orseglingsmaterialet jernes 
med et stykke papp etter cirka fem minutter. 
Alltid fra bakkant mot forkant. Pappen trekkes 
alltid mot montøren, slik at forseglingsmate-
rialet trykkes ned istedenfor opp. Eventuelle 
rester av forseglingsmaterialet kan fjernes med 
såpevann.

FØR MONTERINGEN

SELVE MONTERINGEN

M O N T E R I N G  A V  L A M I N A T B E N K E P L A T E R
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Benkeplaten festes til kjøkkenelementene ved 
hjelp av forhåndsborede skruehull. Vi anbefaler 
én skrue i for- og bakkant for hver 60 cm. Ende-
ne av benkeplaten skal alltid festes. Den festes 
eventuelt med skruetvinger under monteringen, 
men husk beskyttelsesklosser for å unngå at 
laminatoverflaten skades.

Bakkantlister:
Hvis benkeplaten leveres med løse bakkanter, 
skal disse alltid forsegles med forseglingsmateri-
ale mellom lister og benkeplate – samt mellom 
lister og vegg. Husk dessuten at samtlige gjen-
nom-føringer i laminatet skal forsegles. Limet 
skal nå helt frem til forkantlisten.

Oppvaskmaskiner: 
Det skal være god ventilasjon rundt og over opp-
vaskmaskinen. Over maskinen skal benkeplatens 
underside beskyttes mot vanndamp med alumini-
umstape. Husk at dampsperren skal helt fram til 
framre kant og 10 centimeter innover tilstøtende 
skap. Hvis det er vask med tilstøtende skap, må 
aluminiumstape monteres langs hele framre kant og 
10 centimeter inn på neste skap. Hvis oppvaskma-
skinen leveres med en stålskinne, skal denne også 
monteres – helt i framre kant.

Stekeovner:
Hvis stekeovnen er plassert rett under benkeplaten, 
skal det også her monteres en dampsperre.  
Husk at dampsperren skal nå helt frem til forkanten.

Komfyrer: 
Frittstående komfyrer skal alltid løftes minst  
5 mm over benkeplatenivå.

Merk av vaskens plassering ved å legge vasken 
opp/ned og merk av omrisset på kjøkkenbenken. 
Mål deretter bredden av vaskens krage, og merk 
av utskjæringens endelige størrelse inne i det 
første feltet. Skjær ut hullet med en stikksag. 
Utskjæring til nedfelling av vask eller kokeplate 
skal forsegles fra underkant til overkant hele 
veien rundt for å unngå at fukt trenger inn i ben-
keplaten. Den kan forsegles med for eksempel 
lakk, silikon, fugemasse eller alukraft.

Fyll vaskens krage med forseglingsmateriale før 
den settes på plass og festes. Ved montering av 
blandebatterier skal det bores hull til rørene. 
Disse skal også forsegles med forseglingsmate-
riale, siden alle gjennomføringer i laminatet skal 
forsegles.

FASTSETTING

HVITEVARER

MONTERING AV NEDFELT VASK / KOKEPLATE

Ved planlimt kokeplate:
Planlimte kokeplater skal bygges opp med 
klosser, slik at den ligger like under benkepla-
tens nivå.
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LAMINATBENKEPLATER

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

LAMINATOVERFLATE:

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 
ur a e leaner jernes elt ra 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 
oppvridd klut. ed større flekker anbe ales bruk 
av et universalt rengjøringsmiddel til å rengjøre 
platen ikke sul o . vis flekken ikke lar seg 
fjerne, gjentas punkt 1.

Ved Fenix/touch-laminat anbefales det å tørke 
over benkeplatene med en tørr melaminsvamp i 
forbindelse med den daglige rengjøringen.

LAKKERTE KANTER I TRE:
Trekanter på benkeplatene er lakkert to til tre 
ganger, avhengig av tresort og behandling. Alle 
behandlinger avsluttes med topplakk. For 

at du skal få varig glede av den nye benkeplaten 
bør trekantene etterbehandles med lakk – 
etter behov og minst én gang i året. Det gjøres 
best ved å avfette trekantene med f.eks. sprit. 
Kantene skal ikke slipes. Påfør et tynt lag med 
pensel og unngå å lage luftlommer.

OLJEBEHANDLEDE KANTER I TRE:
Oljede trekanter etterbehandles med olje etter 
behov. Trekanter med fargepigmentert olje får lett 
riper i oljen.

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

Vårt sortiment av vasker inneholder mer enn 
200 ulike stål-, emalje, kvarts- og porselensva-
sker fra velrenommerte leverandører.

Kontakt eventuelt salgsstedet/forhandleren når 
det gjelder produsentens spesialprodukter til 
rengjøring og vedlikehold av vasken.

STÅLVASKER:
Tørkes av med en fuktig klut. Siden vasken er rå 
og ubehandlet, blir den misfarget dersom den 
ikke rengjøres med skurepulver eller spesial-
produkter som fås i dagligvarehandelen. Unngå 
stålull, siden det kan etterlate små partikler 
som kan utvikle seg til rustflekker.

Unngå også å la støpejernsgryter og -panner bli 
stående i vasken, da disse kan etterlate seg rust. 

ar det oppst tt sm  sprekker eller rustflekker 
av de grunnene som nevnes ovenfor, kan en ru 
og ubehandlet stålvask pusses med langsgåen-
de bevegelser eller slipepapir korn 220, siden 
en rustfri stålvask ikke kan ruste. Vasker som 

leveres med små skyllekummer, er generelt sett 
mer matte i stålet i den lille kummen.

EMALJEVASK:
Rengjøres best med vann og en fuktig klut. Skul-
le det oppstå misfarging, fjernes disse best med 
like deler vann og klorin. Ikke bruk skurepulver, 
da dette riper opp emaljen.

PORSELENSVASKER:
engjøres best med vanlige, fl tende rengjø-

ringsmidler. Unngå skurepulver og andre slipen-
de rengjøringsmidler.

QUARTZ VASKER:
Det daglige vedlikeholdet er enkelt. Bruk en 
vanlig skuresvamp med litt oppvaskmiddel hvis 
vasken er skitten. Ved kraftige kalkavleiringer 
kan man la varm sjuprosentseddik stå i kummen 
i noen minutter. k ll av med vann. et nnes 
også spesialprodukter til rengjøring av kvartsva-
sker, disse er tilgjengelige fra leverandøren.

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

Denne benkeplaten er fremstilt etter dine øn-
sker og oppgitte mål. Under fremstillingen har 
benkeplaten gjennomgått en kvalitetskontroll 
som sikrer at våre kvalitetsmål overholdes.

Eventuelle skader eller skrammer som oppda-
ges etter montering, betegnes som monterings-
skader som ikke dekkes av vår produktgaranti. 
Reklamasjonsretten følger Kjøpeloven og 
omfatter alt som kan relateres til produksjonen 
av benkeplaten. Garantien på underlimte vasker 
er fem år.

es mer p  .d geisler. om
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