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CORE 10+ BENKEPLATER

Hvis det er grunn til reklamasjon for pro-
duktet som er levert, skal dette skje til din 
forhandler før monteringen starter og senest 
åtte dager etter mottak.

Benkeplater som er montert, betraktes som 
godkjent. Synlige feil og mangler dekkes der-
for ikke av produktgarantien.

KONTROLLER BENKEPLATEN VED MOTTAKELSEN

TR AN S PORT OG OPPBE VAR ING

Løfting og innbæring av 
benkeplaten skal alltid 
skje ved at du holder på 
kanten av benkeplaten. 
Benkeplaten må aldri 
bæres liggende.

Benkeplatene bør 
monteres innen åtte 
dager etter mottak. 
Benkeplatene skal alltid 
oppbevares i trans-
portemballasjen før 
montering. Platene skal 
akklimatiseres i minst 
24 timer før montering. 
Rommet skal være 
oppvarmet til 20 grader 
og ha en luftfuktighet på 
ca. 50 %.

Et utskjæringshull eller 
en gjennomboring må 
aldri benyttes som 
»håndtak«.

Core fremstilles av en anerkjent tysk produsent 
og er et 3 mm komposittmateriale som består av 
cirka ¼ akrylingredienser av høy kvalitet og ¾ 
naturlige mineraler (aluminiumhydroksid).

Komposittplaten på 10 mm er kompakt. Denne 
platen kan bygges opp til 20-30-40-60 mm.
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For å feste benkeplaten skal det bores et 6 mm 
hull gjennom forkanten og bakkanten av skaptop-
pen. Benkeplaten skal festes for minimum hver 
600 mm i lengderetningen.

Benkeplaten festes til kjøkkenelementene ved 
bruk av forborede skruehull. Benkeplaten festes 
eventuelt ved bruk av skruetvinger. Husk beskyt-
telsesklosser for å unngå å skade overflaten.

Ved ilegging/montering av planintegrerte koke-
plater skal det fuges rundt hele kokeplaten. Bruk 
nok fugemasse slik at fugen kan glattes helt jevnt 
rundt hele kokeplaten. Fugemassen kan bestilles 
sammen med kokeplaten.

Avslutt alltid monteringen med rengjøring av 
benkeplaten. Se retningslinjer for rengjøring.

MONTER ING AV CORE 10+ KOMPAKT BENKEPL ATER

Før montering må du ved bruk av vater kon-
trollere at de monterte kjøkkenelementene 
er montert i vater og er i vinkel på hverandre. 
Ved mindre nivåforskjeller kan det være van-
skelig å få monteringen av benkeplaten riktig. 
Dette kan avhjelpes ved bruk av tynn finér eller 
et lignende materiale.

Benkeplatene legges løst på kjøkkenelementene 
for å kontrollere at målene og vinklene er riktig. 
Deretter tas benkeplaten av kjøkkenelementene. 
Kontakt din forhandler hvis benkeplatene ikke 
passer. Merk: Alle vinkler er produsert ut fra 90 
grader hvis ikke annet er bestilt.

Kontroller at det alltid er min. 3 mm avstand til 
vegg i både bakkant og ender til elastisk fuge.

Det er svært viktig for å unngå nedbøying av den 
monterte platen at platen er understøttet for 
minimum hver 600 mm.

FØR MONTERING

Det er mulig å sammenføye Core benkeplater på 
en slik måte at skjøten mellom de to platene ikke 
vises. Sammenføyningen bør foretas av en mon-
tør fra DFI-GEISLER A/S.

Før montøren kan utføre sammenføyning av ben-
keplatene, må følgende være klargjort:
  

•  Nødvendige utskjæringer i elementer for  
kokeplater og vask skal være foretatt.

•  Platene skal akklimatiseres i minst
 24 timer.
•  Platene skal være lagt opp på elementene,  

og utskjæringer/mål skal være kontrollert.

SAMMENFØYNING AV CORE BENKEPLATER

Core benkeplater uten undermonterte lister 
monteres direkte på skapelementet. Fastgjørel-
se skjer med en elastisk silikon. Påføres punktvis 

ved alle skrogsider og ved sarglister. Punktene 
skal være på størrelse med en ert. 
For å unngå nedbøying av platen er det absolutt 

vesentlig at platen er understøttet både ved for-
kant og bakkant. Maks utheng over skrog uten 
ben eller lignende kan maks være 150 mm.

MONTERING AV 10 MM CORE BENKEPLATER

MONTERING AV CORE BENKEPLATER TYKKERE ENN 10 MM

Core benkeplater som er mer enn 10 mm tykk, produseres med lister montert under 
den 10 mm tykke Core-platen. Listene er skjult av forkanten til Core-benkeplaten.
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Gode råd for svar på dine spørsmål om hvordan 
man vedlikeholder benkeplater og vasker av 
Core. For å bevare den fine glansen anbefaler vi 
at du nøye følger våre råd om vedlikehold. Føl-
ger du disse rådene, kommer Core til å beholde 
sin vakre overflate i lang tid. 

Vi anbefaler alltid at det brukes Composite Cle-
aner og Composite Sealer til rengjøring og ved-
likehold. Disse selges av din kjøkkenforhandler. 
Du finner veiledning sammen med produktet.
Core er ikke vedlikeholdsfri, men krever kun 
minimal behandling for å se flott ut.

Daglig rengjøring av Core foretas med en bløt 
klut og rent vann. De fleste flekker samt fett 
fjernes med vann og flytende oppvaskmiddel. 
Hele overflaten bør rengjøres nøye av og til for 
at glansen ikke skal bli ujevn.

Bruk et rengjøringsmiddel med mild slipeeffekt 
for rengjøring av Core med silkematt overflate, 
og flytende oppvaskmiddel for høyglansoverfla-
ter. Rengjør hele overflaten med en klut og lette 
sirkelbevegelser. Skyll med vann og tørk av med 
papir eller en myk klut. 

Hvis du ikke blir tilfreds med glansen eller hvis 
overflaten er blitt ujevn, kan du polere Co-
re-overflaten.

HVIS DU HAR CORE-VASK
Trinn 1 
Normal rengjøring.

Trinn 2 
Bruk oppvaskmiddel eller mild skurepasta og en 
hvit skuresvamp.

Trinn 3
Fyll vasken med varmt vann (ikke kokende). 
Tilsett 1–2 ts. maskinoppvaskmiddel og la det 
stå i noen timer eller over natten. Vask med en 
børste, skyll og tørk av. 

I tillegg til det brede utvalget av Core-vasker er 
det mulig å montere stålvasker eller granittvas-
ker fra DFI-GEISLERs sortiment.

FJERNING AV FLEKKER
Forsøk først med enkle løsninger. Hvis det 
fortsatt er flekker, bruk litt mild skurepasta på 
en klut og gni med lette sirkelbevegelser. 

Unngå grove skuresvamper i den daglige rengjø-
ringen. Sterke slipemidler eller den grønne siden 
av skuresvampen (som Scotch-Brite™) skal kun 
brukes til å fjerne svært vanskelige flekker. Etter 
bruk av slike sterke midler, bør man sørge for 
at den behandlede overflaten får glansen tilbake 
ved å gjenta prosedyren som beskrevet når det 
gjelder rengjøring av overflaten.

GRAFITTI, TUSJ OG KULEPENN
Vaskes enkelt bort som forklart under fjerning 
av flekker.

BRANNMERKER 
OG ANDRE VANSKELIGE FLEKKER
Fjernes ved bruk av skuremiddel og en fin 
svamp.

KJEMIKALIER
Sterke kjemikalier (som f.eks. aceton, mineralsk 
terpentin, klor, avløpsrens, ovnsrens o.l.) skal 
straks skylles bort med vann og oppvaskmiddel 
for å unngå skader på overflaten. Neglelakk kan 
fjernes med neglelakkfjerner (uten aceton) og 
deretter skylles med rent vann. 

Hvis skaden ikke oppdages umiddelbart eller 
hvis overflaten utsettes for langvarig påvirkning 
av kjemikalier (f.eks. fra en utett beholder), 
kan det være nødvendig å kontakte din kjøk-
kenforhandler, som vil kontakte DFI-GEISLERs 
serviceavdeling. 

VÆR FORSIKTIG MED VARME
Ikke sett varmer gryter, spesielt ikke støpe-
jernsgryter, direkte på Core-benkeplaten. En så 
varm gryte kan skade de fleste overflater! Bruk 
varmeunderlag.

Åpne kaldtvannskranen når du tømmer koken-
de væsker i Core-vasken, dette forhindrer at 
overflaten skades. 

UNNGÅ RISS
Ikke skjær med en skarp kniv direkte på Co-
re-benkeplaten. Dette kan skade overflaten. 
Bruk skjærebrett. Som i alle materialer kan 
du få riss i Core. Riss, støv, kalkavleiringer fra 
avtørring og vanlig slitasje vises tydeligere på 
mørke enn på lyse farger.

MEKANISK SKADE
Hvis en Core-benkeplate skades, ved at for 
eksempel et tungt og spisst objekt faller ned 
og lager en sprekk eller ødelegger et hjørne 
av benkeplaten, kan dette repareres slik at det 
nesten ikke vises. 
Core er et unikt materiale når det gjelder å 
reparere, polere på nytt og få sin nye finish 
tilbake! 
Hvis du er uheldig, kontakt din kjøkkenforhand-
ler, som vil sørge for at DFI-GEISLER utfører 
reparasjonen.  

NY POLERING
For en baderomsinnredning eller en kjøkke-
ninnredning i Core som har vært i bruk i fem til 
ti år, kan det være på tide med en profesjonell 
ny polering av overflatene. Dermed får Core 
tilbake sin opprinnelige nye finish. Hvis du er 
interessert, kontakt din kjøkkenforhandler, 
som vil sørge for at DFI-GEISLER utfører en ny 
polering.  

VEDL IKEHOLD AV CORE+ BENKEPL ATER / VASKER FR A DF I - GE I S LER
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VEDL IKEHOLD AV CORE+ BENKEPL ATER / VASKER FR A DF I - GE I S LER

Gode råd for svar på dine spørsmål om hvordan 
man vedlikeholder benkeplater og vasker av 
Core. For å bevare den fine glansen anbefaler vi 
at du nøye følger våre råd om vedlikehold. Føl-
ger du disse rådene, kommer Core til å beholde 
sin vakre overflate i lang tid.

Vi anbefaler alltid at det brukes Surface Cleaner 
til rengjøring og vedlikehold. Disse selges av din 
kjøkkenforhandler.  
Du finner veiledning sammen med produktet. 
Core er ikke vedlikeholdsfri, men krever kun 
minimal behandling for å se flott ut.

Daglig rengjøring av Core foretas med en bløt 
klut og rent vann. De fleste flekker samt fett 
fjernes med vann og flytende oppvaskmiddel. 
Hele overflaten bør rengjøres nøye av og til for 
at glansen ikke skal bli ujevn.

Bruk et rengjøringsmiddel med mild slipeeffekt 
for rengjøring av Core med silkematt overflate, 
og flytende oppvaskmiddel for høyglansoverfla-
ter. Rengjør hele overflaten med en klut og lette 
sirkelbevegelser. Skyll med vann og tørk av med 
papir eller en myk klut.

Hvis du ikke blir tilfreds med glansen eller hvis 
overflaten er blitt ujevn, kan du polere Core- 
overflaten.

HVIS DU HAR CORE-VASK
Trinn 1
Normal rengjøring.

Trinn 2
Bruk oppvaskmiddel eller mild skurepasta og en 
hvit skuresvamp.

Trinn 3
Fyll vasken med varmt vann (ikke kokende). 
Tilsett 1–2 ts. maskinoppvaskmiddel og la det 
stå i noen timer eller over natten. Vask med en 
børste, skyll og tørk av.

I tillegg til det brede utvalget av Core-vasker er 
det mulig å montere stålvasker eller granittvas-
ker fra DFI-GEISLERs sortiment.
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CORE 10+ BENKEPLATER

Denne benkeplaten er produsert etter dine 
ønsker og oppgitte mål. Under produksjon er 
benkeplaten underlagt kvalitetskontroll som 
sikrer at våre kvalitetsmål overholdes.

Eventuelle skader eller skrammer som blir 
oppdaget etter montering regnes som monte-
ringsskader som ikke dekkes av vår produktga-
ranti. Reklamasjonsretten følger kjøpsloven og 
omfatter alt som kan relateres til produksjon av 
benkeplaten. Garantien for underlimte vasker 
er 5 år.

Du finner ytterligere informasjon på www.
dfi-geisler.com

GAR ANTI

VEDL IKEHOLD AV ANDRE VAS KER

For vedlikeholdsanvisninger for vasker i Core 
henvises det til avsnittet på foregående side.

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

Unngå også å etterlate støpejerngryter og 
-panner i vasken, da dette kan føre til rust. Hvis 
det har oppstått små riss eller rustflekker på 
grunn av dette, kan en ru og ubehandlet stålvask 
pusses med langsgående bevegelser med slipe-
papir minimum korn 220, da en rustfri stålvask 
ikke kan ruste. Hvis vasken leveres med et lite 
skyllekammer, er dette skyllekammeret generelt 
mattere i stålet.

KVARTSVASKER:
Daglig vedlikehold er enkelt. Bruk en
vanlig skuresvamp med litt oppvaskmiddel hvis 
vasken er skitten. Ved kraftige kalkavleiringer 
kan man la varm eddik (7 %) stå i kummen i 
noen minutter.
Skyll deretter med vann. Blanco-Active, som er 
en brusetablett som også fjerner kraftige kal-
kavleiringer, kan også benyttes
Generelt: Det anbefales å tørke vasken etter 
bruk med en myk klut eller et mykt håndkle for
å redusere risikoen for skjolder eller lignende.
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pusses med langsgående bevegelser med slipe-
papir minimum korn 220, da en rustfri stålvask 
ikke kan ruste. Hvis vasken leveres med et lite 
skyllekammer, er dette skyllekammeret generelt 
mattere i stålet.

KVARTSVASKER:
Daglig vedlikehold er enkelt. Bruk en
vanlig skuresvamp med litt oppvaskmiddel hvis 
vasken er skitten. Ved kraftige kalkavleiringer 
kan man la varm eddik (7 %) stå i kummen i 
noen minutter.
Skyll deretter med vann. Blanco-Active, som er 
en brusetablett som også fjerner kraftige kal-
kavleiringer, kan også benyttes
Generelt: Det anbefales å tørke vasken etter 
bruk med en myk klut eller et mykt håndkle for
å redusere risikoen for skjolder eller lignende.

KVARTSVASK
Det daglige vedlikeholdet er enkelt. Bruk en 
vanlig skuresvamp med litt oppvaskmiddel hvis 
vasken er skitten. Ved kraftige kalkavleiringer 
kan man la varm eddik (7%) stå i kummen i noen 
minutter. 
Skyll av med vann. Det finnes også spesialpro-
dukter for rengøring av kvartsvasker fra vaskele-
verandøren.

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


