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M O N TAG E O G V E D L I G E H O L D A F

Core 10+ BorDPLADer

!

KONTrOLLér BOrDPLADEN VED MODTAGELSEN
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.

T R A N S P O RT O G O P B E VA R I N G
Løft og indbæring af
bordpladen skal altid
foregå med pladen
oprejst på langkanten.
Pladen må aldrig bæres
liggende.

Et eventuelt udskæringshul eller en gennemboring må under
ingen omstændigheder
benyttes som »håndtag«.

Bordpladerne bør
monteres inden 8 dage
fra modtagelsen. Indtil
da skal de opbevares i
transport emballagen.
Pladerne skal akklimatiseres i min. 24 timer
inden montering. Rummet skal være opvarmet
til 20 grader og have en
luftfugtighed på ca. 50%.

G E N E R E L I N F O R M AT I O N O M C O R E 10 +
Core er et kompositmateriale fremstillet af ca.
¼ akrylingredienser i høj kvalitet og ¾ naturlige
mineraler (alumiumhydroxid) af en anerkendt
tysk producent.

Den 10 mm kompositplade er kompakt. Denne
plade kan opbygges til 20-30-40-60 mm.

CORE10�-�DK-0214
CORE10-DK-1217
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V E D L I G E H O L D E L S E A F C O R E + B O R D P L A D E R / VA S K E F R A D F I - G E I S L E R
Disse råd har vi lavet for at besvare dine spørgsmål om, hvordan man vedligeholder bordplader
og vaske 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.
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PLETFJErNELSE
Forsøg med de enkle løsninger først. Hvis der
fortsat er pletter, brug lidt mild skurecreme på
en klud og gnid med lette cirkelbevægelser.
Undgå grove skuresvampe i den daglige rengøring. Stærke slibemidler eller den grønne side
af skuresvampen (som Scotch-Brite™) skal kun
bruges til at fjerne svært vanskelige pletter.
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 pletfjernelse.
BrANDMÆrKEr
OG ANDrE VANSKELIGE PLETTEr
Fjernes med skuremiddel og en fin svamp.
KEMIKALIEr
Stærke kemikalier (som f.eks. acetone, mineralsk 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 køkkenforhandler, der vil tage kontakt til DFI-GEISLERs
serviceafdeling.
VÆr FOrSIGTIG MED VArME
Sæt ikke varme gryder, særlig ikke støbejernsgryder, 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
overfladen skades.
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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, oppoleres og få sin nye finish tilbage!
Skulle du være uheldig, så kontakt din køkkenforhandler, der vil foranledige, at DFI-GEISLER
udfører reparationen.
OPPOLErING
For en bad- eller køkkenindretning i Core, som
har været i brug i 5 til 10 år, kan det være på
tide med en professionel oppolering af overfladerne. Så får Core sin oprindelige nye finish
tilbage. Skulle du ønske dette, så kontakt din
køkkenforhandler, der vil foranledige, at DFIGEISLER udfører oppoleringen.
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AT T EN TION
Scan code to watch
mounting video
Or visit:
www.montering.bordbehandling.dk
Available in multible languages

