
CORE-PÖYTÄLEVYJEN
A S E N N U S  J A  H O I T O

KULJETUS JA SÄILYTYS

Pöytälevyä nostetaan ja 
kannetaan aina pysty-
asennossa pituussuun-
nassa. Sitä ei saa koskaan 
kantaa vaakatasossa.

Pöytälevyt tulee asentaa 
8 päivän kuluessa toimi-
tuksesta. Levyjä säily-
tetään kuljetuspakkauk-
sessa asennushetkeen 
saakka. Levyt tuodaan 
asennusympäristöön 
vähintään 24 tuntia 
aikaisemmin. Huoneen 
lämpötilan tulee olla 20 
astetta ja ilmankoste-
uden noin 50 %.

Levyä ei saa koskaan 
kantaa siihen mahdol-
lisesti leikatusta aukosta 
tai reiästä.

Core on tunnetun saksalaisen tuottajan valmista-
maa 3 mm:n paksuista komposiittimateriaalia, 
josta noin ¼ on korkealaatuista akryylia ja ¾ 
luonnonmineraaleja (alumiinihydroksidia).

3 mm:n paksuinen komposiittilevy on liimattu 
korkealuokkaiseen vanerilevyyn. Tausta on pin-
noitettu korkeapainelaminaatilla.
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TARKASTA PÖYTÄLEVYJEN KUNTO 
VASTAANOTON YHTEYDESSÄ

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.
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Tarkasta ennen pöytälevyn asentamista vatupas-
sin avulla, että keittiökaapit ovat vaakatasossa ja 
toisiinsa nähden suorassa kulmassa. Jos kaapeissa 
on korkeuseroja, levyjä on vaikea sovittaa siististi 
toisiinsa. Tasoita erot tarvittaessa vanerilla tai 
muulla vastaavalla materiaalilla.

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

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 muuta 
ei ole tilattu.

Täytä sauma sen jälkeen toimitukseen sisältyvällä 
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.

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.

ENNEN ASENTAMISTA

TAVALLINEN SAUMA

Kun pöytälevy asennetaan avoimen kaapin päälle, 
saumakohtaan on laitettava tueksi tasaista levyä 
(esim. lastulevyä tai ristivaneria). Kiristyshelat 
asennetaan kaapin sisäpuolelta.
Huomaa: Levyjen kaikki saumauskohdat on 
tuettava ja kiinnitys on tehtävä siten, että ruuvit 
sijoittuvat kohdakkain sauman molemmin puolin.

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

Kiristyshelat kiristetään vuorotellen. Pöytälevyä 
kiristettäessä paikoilleen on varmistettava, että 
se tulee suoraan. Ylimääräinen tiivistysaine 
puristuu ulos kiristämisen yhteydessä.
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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 ruuvipuristimilla 
kiinnityksen aikana. Vältä vahingoittamasta 
laminaattipintaa käyttämällä puristimien alla 
suojakappaleita.

Varmista, että ruuvit työntyvät levyn sisälle 
korkeintaan 15 mm.

Astianpesukoneet:
Huolehdi, että astianpesukoneen ympärillä ja ylä-
puolella on hyvä ilmanvaihto. Pöytätason alapuoli, 
joka on koneen päällä, täytyy suojata vesihöyryltä 
alumiiniteipillä joka kiinitetään liimalla. Muista 
että kosteussulku täytyy peittää etureunaan asti 
ja 10 cm vierellä olevien kaappien yli. Jos toimi-
tus sisältää astianpesukonetta varten tarkoitetun 
teräslistan, se asennetaan levyn etureunaan. 

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

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

KODINKONEETKIINNITTÄMINEN

PIILOSAUMA
Core-pöytälevyt voidaan yhdistää ilman näkyviä 
liitoskohtia. 

Levyt valmistellaan piilosaumaa varten tehtaalla, 
ja liitoksessa saa käyttää vain toimituksen sisäl-
tämää liimaa.

Ennen levyjen liittämistä on huolehdittava seura-
avista seikoista:

•  Levyyn on tehty tarvittavat aukot keittolevyjä 
 ja allasta varten.

•  Levyt on tuotu asennusympäristön 
 lämpötilaan vähintään 24 tuntia aikaisemmin

•  Levyt on nostettu paikalleen kalusteiden 
 päälle ja niiden aukot/mitat on tarkastettu.

Levyjen yhdistäminen:
1. Aseta levyt paikoilleen huolellisesti ennen 
 kiinnittämistä.

2. Tarkasta, että levyjen välinen sauma on suora 
 ja tiivis. Hio vanerin mahdolliset epätasai-
 suudet tarvittaessa hiekkapaperilla.

3. Puhdista liimattavat pinnat huolellisesti spriillä 
 ja varo sen jälkeen koskettamasta 
 puhdistettuja pintoja.

4. Levitä uran/pontin alle ohut kerros 
 saumausainetta (kuva 1).

5. Jätä levyjen väliin noin 3 mm.

6. Täytä väliin jäävä tila yhteensopivalla 2-kom-
 ponenttiliimalla. Työssä saa käyttää vain 
 alkuperäistä Core-liimaa. Purista liimasta 
 ensin pois 3 cm:n pätkä (kuva 2).

7. Varmista, että kaikilla liimattavilla pinnoilla on 
 tarpeeksi 2-komponenttiliimaa.

8. Työnnä levyt yhteen ja kiristä ne kevyesti 
 toimitukseen sisältyvällä kiinnityshelalla.

9. Tarkasta, että ylimääräistä liimaa pursuaa ulos 
 kaikkialta. Älä pyyhi liimaa pois!

10. Levyjen asentoa voidaan säätää kiristämisen 
 jälkeen noin 5 minuutin ajan. Mitä tarkemmin 
 levyt osuvat kohdalleen, sitä vähemmän 
 saumaa joudutaan hiomaan.

11. Kiinnitysheloja saa kiristää vain käsin.

12. Anna liiman kovettua.

13. Irrota ylimääräinen liima etureunasta 
 varovasti noin 15 minuutin kuluttua taltalla. 
 Täysin kovettunutta liimaa on vaikea hioa 
 reunasta jälkeenpäin.

14. Ylipursunut liima on kovettunut kokonaan 
 noin 45 minuutin kuluttua ja se voidaan 
 poistaa taltalla tai yläjyrsimellä (kuva 3).

15. Hio liimasauma jälkeenpäin hiomalaikalla, 
 raekoko 240.

Saumausaine

Kun tasoon tehdään aukko esim. tiskialtaan tai 
keittotason upottamista varten, lastulevypinta 
tulee suojata alumiiniteipillä. Tasoon on myös aina 
tehtävä vähintään R5 mm:n pyöristykset aukon 
kulmiin ja vähintään R3 mm muihin reunoihin.

      Väh. R3 reunoissa

Väh. R5 kulmissa
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Tämä pöytälevy on valmistettu toiveittesi ja 
ilmoittamiesi mittojen mukaan. Pöytälevyn laatua 
valvotaan tarkasti valmistuksen aikana laatuta-
voitteidemme mukaisesti.

Asennuksen jälkeen todettujen mahdollisten 
vaurioiden ja naarmujen katsotaan syntyneen 
asennuksessa eivätkä ne kuulu tuotetakuun pi-
iriin. Reklamaatio-oikeus noudattaa kauppalakia 

ja kattaa kaiken, mikä liittyy pöytälevyn tuotan-
toon. Altaliimatuilla altailla on 5 vuoden takuu.

TAKU U

MUIDEN ALTAIDEN HOITO

TERÄSALTAAT
Pyyhitään kuivaksi kierretyllä liinalla. Käsitte-
lemätön 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 altaaseen 

ruostejälkiä. Jos altaan pintaan on muodostunut 
yllä mainituista syistä pieniä naarmuja tai 
ruosteläikkiä, käsittelemätön teräsallas voidaan 
hioa pitkittäissuunnassa hiekkapaperilla, jonka 
karkeus on vähintään 220, koska ruostumatto-
masta teräksestä valmistettu allas ei voi ruostua. 
Huuhtelualtaalla varustetun allastason pienempi 
allas on yleensä himmeämpi.

BLANCO SILGRANIT
Helppo puhdistaa päivittäin. Likainen allas puhdi-

stetaan hankaamalla sitä pesuaineeseen kastetulla 
sienellä. Jos altaassa on kalkkikerrostumia, kaada 
siihen lämmintä etikkaliuosta (7 %) ja anna liuok-
sen vaikuttaa muutaman minuutin ajan. Huuhtele 
sen jälkeen vedellä. Voi käyttää Blanco-Active, 
joka on poretabletti, joka poistaa kovia kalkkiker-
tymiä.

Yleistä: Kuivaamalla allas käytön jälkeen pehmeällä 
liinalla tai pyyheliinalla voidaan välttää kalkki-
kerrostumien muodostuminen.

DF I - GE I SLER IN VALMISTAMIEN CORE PÖY TÄLE V YJEN /ALTAIDEN HOITO

Olemme laatineet nämä hoito-ohjeet vastatak-
semme asiakkaidemme esittämiin kysymyksiin 
Core-pöytälevyjen ja altaiden hoidosta. Noudat-
tamalla hoito-ohjeita huolellisesti varmis-tat, että 
Core-levy pysyy kauniin kiiltävänä mahdollisim-
man pitkään.

Core puhdistetaan päivittäin puhtaalla vedellä ja 
pehmeällä liinalla. Useimmat lika- ja rasvatahrat 
lähtevät vedellä ja nestemäisellä astianpesuaineel-
la. Pinta pysyy tasaisen kiiltävänä, kun se puhdis-
tetaan kauttaaltaan säännöllisesti.

Suosittelemme levyjen puhdistukseen ja hoitoon 
Core Cleaner -aineita, joita voit tiedustella keit-
tiöntoimittajaltasi. Tuotteiden mukana toimite-
taan perusteelliset käyttöohjeet.
Core pysyy siistinä hyvin vähäisellä hoidolla.

Jos Core-levyn pinta ei mielestäsi ole tarpeeksi 
kiiltävä tai se kiiltää epätasaisesti, voit halutessasi 
kiillottaa sen.

TAHRANPOISTO
Yritä poistaa tahra ensin tavallisella pesuaineella. 
Jos se ei tehoa, hiero tahraa kevyesti hankaavaan 
pesuaineeseen kastetulla liinalla kevyin pyörivin 
liikkein.

Vältä karkean pesusienen käyttöä päivittäisessä 
puhdistuksessa. Voimakkaasti hiovia aineita tai 
hankaussienen vihreää puolta (esim. Scotch-
Brite™) tulee käyttää vain pinttyneiden tahrojen 
poistamisessa. Voimakkaiden aineiden käytön 
jälkeen koko pinta tulee kiillotetaan puhdistamalla 
se kauttaaltaan edellä annettujen ohjeiden mukai-
sesti.

HIILI, TUSSI JA KUULAKÄRKIKYNÄ
Puhdistetaan muiden tahrojen tavoin, jäljet lähte-
vät helposti.

PALAMISJÄLJET JA MUUT VAIKEAT 
TAHRAT
Poistetaan hankaavalla pesuaineella ja pehmeällä 
sienellä.

KEMIKAALIT
Voimakkaat kemikaalit (esim. asetoni, mineraa-
litärpätti, kloori, viemärin ja uunin puhdistusaineet 
jne.) on poistettava heti vedellä ja astianpesu-
aineella pysyvien jälkien välttämiseksi. Kynsilakka 
poistetaan kynsilakanpoistoaineella (joka ei sisällä 
asetonia) ja huuhdellaan puhtaalla vedellä.

Jos vahinkoa ei huomata heti tai jos kemikaali 
pääsee vaikuttamaan levyyn pidemmän aikaa 
(esim. vuotava pakkaus), on otettava yhteyttä 
keittiön toimittajaan, joka puolestaan ottaa yh-
teyttä DFI-GEISLERin huolto-osastoon.

VARO KUUMIA ASTIOITA
Core-pöytälevylle ei saa asettaa suoraan kuumia 
keittoastioita, varsinkaan valurautaisia. Kuumat 
keittoastiat vaurioittavat useimpia pintoja! Käytä 
niiden alla aina pannunalusia.

Avaa kylmävesihana kun kaadat Core-altaaseen 
kiehuvaa nestettä. Näin varmistat, ettei pinta 
vaurioidu.
 

VÄLTÄ NAARMUJA
Älä naarmuta Core-levyä käyttämällä sitä leikku-
ualustana, vaan käytä aina erillistä leikkuulautaa. 
Muiden materiaalien tavoin myös Core® naar-
muuntuu. Naarmut, pöly, kalkkikerrostumat ja 
kulumisjäljet näkyvät tummassa värissä selkeäm-
min kuin vaaleassa.

MEKAANISESTI AIHEUTETUT 
VAURIOT
Core-pöytälevy saattaa haljeta tai lohjeta, jos sen 
päälle putoaa esimerkiksi raskas esine. Vaurio 
voidaan kuitenkin korjata lähes näkymättömiin.
Core-levy on ainutlaatuinen, koska se pystytään 
korjaamaan ja kiillottamaan lähes 
uudenveroiseksi!

Ota tarvittaessa yhteys keittiöntoimittajaasi, 
joka huolehtii siitä, että korjaustyön hoitaa 
DFI-GEISLER-asentaja.
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karkeus on vähintään 220, koska ruostumatto-
masta teräksestä valmistettu allas ei voi ruostua. 
Huuhtelualtaalla varustetun allastason pienempi 
allas on yleensä himmeämpi.

BLANCO SILGRANIT
Helppo puhdistaa päivittäin. Likainen allas puhdi-

stetaan hankaamalla sitä pesuaineeseen kastetulla 
sienellä. Jos altaassa on kalkkikerrostumia, kaada 
siihen lämmintä etikkaliuosta (7 %) ja anna liuok-
sen vaikuttaa muutaman minuutin ajan. Huuhtele 
sen jälkeen vedellä. Voi käyttää Blanco-Active, 
joka on poretabletti, joka poistaa kovia kalkkiker-
tymiä.

Yleistä: Kuivaamalla allas käytön jälkeen pehmeällä 
liinalla tai pyyheliinalla voidaan välttää kalkki-
kerrostumien muodostuminen.

DF I - GE I SLER IN VALMISTAMIEN CORE PÖY TÄLE V YJEN /ALTAIDEN HOITO

Olemme laatineet nämä hoito-ohjeet vastatak-
semme asiakkaidemme esittämiin kysymyksiin 
Core-pöytälevyjen ja altaiden hoidosta. Noudat-
tamalla hoito-ohjeita huolellisesti varmis-tat, että 
Core-levy pysyy kauniin kiiltävänä mahdollisim-
man pitkään.

Core puhdistetaan päivittäin puhtaalla vedellä ja 
pehmeällä liinalla. Useimmat lika- ja rasvatahrat 
lähtevät vedellä ja nestemäisellä astianpesuaineel-
la. Pinta pysyy tasaisen kiiltävänä, kun se puhdis-
tetaan kauttaaltaan säännöllisesti.

Suosittelemme levyjen puhdistukseen ja hoitoon 
Core Cleaner -aineita, joita voit tiedustella keit-
tiöntoimittajaltasi. Tuotteiden mukana toimite-
taan perusteelliset käyttöohjeet.
Core pysyy siistinä hyvin vähäisellä hoidolla.

Jos Core-levyn pinta ei mielestäsi ole tarpeeksi 
kiiltävä tai se kiiltää epätasaisesti, voit halutessasi 
kiillottaa sen.

TAHRANPOISTO
Yritä poistaa tahra ensin tavallisella pesuaineella. 
Jos se ei tehoa, hiero tahraa kevyesti hankaavaan 
pesuaineeseen kastetulla liinalla kevyin pyörivin 
liikkein.

Vältä karkean pesusienen käyttöä päivittäisessä 
puhdistuksessa. Voimakkaasti hiovia aineita tai 
hankaussienen vihreää puolta (esim. Scotch-
Brite™) tulee käyttää vain pinttyneiden tahrojen 
poistamisessa. Voimakkaiden aineiden käytön 
jälkeen koko pinta tulee kiillotetaan puhdistamalla 
se kauttaaltaan edellä annettujen ohjeiden mukai-
sesti.

HIILI, TUSSI JA KUULAKÄRKIKYNÄ
Puhdistetaan muiden tahrojen tavoin, jäljet lähte-
vät helposti.

PALAMISJÄLJET JA MUUT VAIKEAT 
TAHRAT
Poistetaan hankaavalla pesuaineella ja pehmeällä 
sienellä.

KEMIKAALIT
Voimakkaat kemikaalit (esim. asetoni, mineraa-
litärpätti, kloori, viemärin ja uunin puhdistusaineet 
jne.) on poistettava heti vedellä ja astianpesu-
aineella pysyvien jälkien välttämiseksi. Kynsilakka 
poistetaan kynsilakanpoistoaineella (joka ei sisällä 
asetonia) ja huuhdellaan puhtaalla vedellä.

Jos vahinkoa ei huomata heti tai jos kemikaali 
pääsee vaikuttamaan levyyn pidemmän aikaa 
(esim. vuotava pakkaus), on otettava yhteyttä 
keittiön toimittajaan, joka puolestaan ottaa yh-
teyttä DFI-GEISLERin huolto-osastoon.

VARO KUUMIA ASTIOITA
Core-pöytälevylle ei saa asettaa suoraan kuumia 
keittoastioita, varsinkaan valurautaisia. Kuumat 
keittoastiat vaurioittavat useimpia pintoja! Käytä 
niiden alla aina pannunalusia.

Avaa kylmävesihana kun kaadat Core-altaaseen 
kiehuvaa nestettä. Näin varmistat, ettei pinta 
vaurioidu.
 

VÄLTÄ NAARMUJA
Älä naarmuta Core-levyä käyttämällä sitä leikku-
ualustana, vaan käytä aina erillistä leikkuulautaa. 
Muiden materiaalien tavoin myös Core® naar-
muuntuu. Naarmut, pöly, kalkkikerrostumat ja 
kulumisjäljet näkyvät tummassa värissä selkeäm-
min kuin vaaleassa.

MEKAANISESTI AIHEUTETUT 
VAURIOT
Core-pöytälevy saattaa haljeta tai lohjeta, jos sen 
päälle putoaa esimerkiksi raskas esine. Vaurio 
voidaan kuitenkin korjata lähes näkymättömiin.
Core-levy on ainutlaatuinen, koska se pystytään 
korjaamaan ja kiillottamaan lähes 
uudenveroiseksi!

Ota tarvittaessa yhteys keittiöntoimittajaasi, 
joka huolehtii siitä, että korjaustyön hoitaa 
DFI-GEISLER-asentaja.

Suosittelemme levyjen puhdistukseen ja hoitoon
Surface Cleaner -aineita, joita voit tiedustella 
keittiöntoimittajaltasi. Tuotteiden mukana toimi-
tetaan perusteelliset käyttöohjeet.
Core pysyy siistinä hyvin vähäisellä hoidolla.

TERÄSALTAAT
Pyyhitään kuivaksi kierretyllä liinalla. Käsitte-
lemätön 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 ruos-
teläikkiä.

Vältä myös valurautapatojen ja -paistinpannujen 
säilyttämistä altaassa. Ne voivat jättää altaaseen 
ruostejälkiä. Jos altaan pintaan on muodostunut 

yllä mainituista syistä pieniä naarmuja tai ruos-
teläikkiä, käsittelemätön teräsallas voidaan hioa 
pitkittäissuunnassa hiekkapaperilla, jonka karkeus 
on vähintään 220, koska ruostumattomasta 
teräksestä valmistettu allas ei voi ruostua.
Huuhtelualtaalla varustetun allastason pienempi 
allas on yleensä himmeämpi.

KVARTSIALLAS:
Päivittäinen puhdistus on helppoa. Likainen allas 
puhdistetaan hankaamalla sitä astianpesuainee-
seen kastetulla sienellä. Jos altaassa on kalkkiker-

rostumia, kaada siihen lämmintä etikkaliuosta  
(7 %) ja anna liuoksen vaikuttaa muutaman 
minuutin ajan.
Huuhtele sen jälkeen vedellä. Allasmyyjillä on 
myös kvartsialtaiden puhdistukseen tarkoitettuja 
erikoispuhdistusaineita.

Yleistä: voit välttää tahroja ja muita jälkiä kuivaa-
malla altaan käytön jälkeen pehmeällä rätillä tai 
pyyheliinalla.


