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CORIAN®-BENKEPLATER

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 
dekket av produktgarantien.

KONTROLLÉR BENKEPLATEN NÅR DU MOTTAR DEN

TR AN S PORT OG OPPBE VAR ING

Benkeplaten skal alltid 
være oppreist på lang-
siden når den løftes og 
bæres. Platen skal aldri 
bæres liggende.

Benkeplatene bør 
monteres innen åtte 
dager fra levering. Inntil 
da skal de oppbevares 
i transportemballasjen. 
Platene skal akklimati-
seres i minst 24 timer 
før montering. Rommet 
skal være oppvarmet 
til 20 grader og ha en 
luftfuktighet på cirka 50 
prosent.

Utskjæringshull eller 
en gjennomboring skal 
aldri brukes som »hånd-
tak«.

DuPont™ Corian®-plater fremstilles av cirka 
1/3 akrylingredienser i høy kvalitet og 2/3 
naturlige mineraler (alumiumhydroksid) på flere 
produksjonsanlegg over hele verden. Når ingre-
diensene i Corian® er helt polymerisert i pro-
duksjonsprosessen, forvandles de til et kjemisk 
stabilt materiale som påvirkes minimalt av luft-
kvaliteten innendørs. Dette gjør at Corian® 
egner seg ideelt til benkeplater, vasker og til en 
lang rekke andre formål.

Corian® er et massivt, formbart komposittma-
teriale som ble oppfunnet av forskere hos Du-
Pont™ på slutten av 1960-tallet. Siden har det 
blitt brukt over hele verden både i boliger og i 
offentlige miljøer.

GENEREL  INFORMATION OM DU PONT™ CORIAN ®
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Corian®-benkeplater som er mer enn 12 mm 
tykke, produseres med lister som er montert 
under den 12 mm tykke Corian®-platen. Disse 
listene skjules av Corian®-forkanten.

Benkeplaten festes ved å bore et 6 mm hull 
gjennom skaptoppen i for- og bakkant. Benke-
platen festes hver 600 mm i lengderetningen.

Benkeplaten festes til kjøkkenelementene ved 
hjelp av forborede skruehull. Den festes eventu-
elt med skruetvinger under monteringen, men 
husk beskyttelsesklosser for å unngå at overfla-
ten skades.

Det må fuges hele veien rundt koketoppen før 
koketopper for innfelling kan legges i / monteres. 
Sørg for at det er nok fugemasse til at fugen kan 
glattes jevnt ut hele veien rundt. Fugemassen kan 
bestilles sammen med koketoppen.

Monteringen avsluttes alltid med at benkeplaten 
rengjøres. Se retningslinjene for rengjøring.

MONTER ING AV CORIAN ®- BENKEPL ATER
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Før monteringen bør du kontrollere at de 
monterte kjøkkenelementene er plassert vann-
rett og i vinkel i forhold til hverandre. Bruk et 
vaterpass. Forekommer det mindre nivåfor-
skjeller, kan det være vanskelig å få en skjøt 
til og passe. Dette kan avhjelpes med et passe 
tynt stykke finer 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 forhandleren. 
Merk: Alle vinkler er produsert ut fra 90 grader, 
med mindre annet er bestilt.

Sørg alltid for at det er minst 3 mm avstand til 
veggen både ved bakkanten og endene av den 
elastiske fugen.

Det er helt nødvendig at platen understøttes 
minst hver 600 mm for å unngå at den monterte 
platen krummes.

FØR MONTERINGEN

Det er mulig å skjøte Corian®-benkeplater med 
en nesten usynlig skjøt. Denne skjøtingen skal 
foretas av en montør som er sertifisert av  
DFI-GEISLER A/S.

Før det er mulig for montøren å utføre skjøtin-
gen, skal følgende være klargjort:

• Nødvendige utskjæringer i elementer for 
 koketopper og vask skal være utført.
• Platene skal være akklimatisert i minst
 24 timer.
• Platene skal være lagt oppå elementene, 
 og utskjæringer/mål skal være kontrollert.

Dessuten skal det være mulig å trekke platene 
minst 150 mm fra hverandre for å forberede 
skjøtingen.

SKJØTER I CORIAN®-BENKEPLATER

Corian®-benkeplater uten undermonterte lister 
monteres rett på skapskroget. De festes med 
elastisk silikon.
Platen festes punktvis med en ertstor porsjon 
silikon langs alle skrogsider og ved sarglistene.

For å unngå at platene krummes er det helt 
nødvendig at platen er understøttet i både for- 
og bakkant, og at det ikke er mer enn 150 mm 
utheng uten understøtting ved forkanter eller 
ender.

Ved 12 mm benkeplater er platen forsterket til 
24 mm omkring utskjæring/vask/koketopp/skjøt 
samt hvis benkeplaten overstiger 750 mm i bred-
den. Disse forsterkninger må ikke fjernes. Det 
skal i stedet utfreses i toppen av skapet.

MONTERING AV 12 MM CORIAN® BENKEPLATER 

MONTERING AV CORIAN®-BENKEPLATER SOM ER TYKKERE ENN 12 MM
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Vi har utarbeidet disse rådene for å besvare 
spørsmålene dine om hvordan benkeplater og 
vasker av Corian® vedlikeholdes. Vi anbefaler 
deg å følge våre vedlikeholdsråd nøye for å be-
vare den fine glansen. Dermed kommer Corian® 
til å beholde sin vakre overflate i lang tid.

Vi anbefaler deg alltid å bruke Composite 
Cleaner og Composite Sealer til rengjøring og 
vedlikehold. Disse produktene fås kjøpt hos din 
kjøkkenforhandler. Følg veiledningen som følger 
med produktet. Corian® er ikke vedlikeholds-
fritt, men krever kun minimal behandling for å 
se flott ut.

I den daglige rengjøringen er det nok å tørke av 
Corian® med en myk klut og rent vann. De fle-
ste flekker og fett fjernes med vann og flytende 
opp-vaskmiddel. Hele overflaten bør rengjøres 
nøye av og til, slik at glansen ikke blir ujevn.

Bruk et rengjøringsmiddel med mild slipeeffekt 
til Corian® med silkematt overflate og flytende 
opp-vaskmiddel til høyglansoverflater. Rengjør 
hele overflaten med en klut og myke sirkelbe-
vegelser. Skyll med vann, og tørk av med papir 
eller myke kluter.

Hvis du ikke blir fornøyd med glansen, eller 
dersom overflaten har blitt ujevn, kan du alltid 
polere opp Corian®-overflaten.

HVIS DU HAR CORIAN®-VASK
Trinn 1 
Normal rengjøring.

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

Trinn 3
Fyll vasken med varmt vann (ikke kokende). Til-
sett én til to teskjeer med maskinoppvaskmid-
del, og la det stå i noen timer eller natten over. 
Vask med en børste, skyll og tørk av.

I tillegg til det brede utvalget i Corian®-vasker 
er det mulig å montere stålvasker eller granit-
tvasker fra DFI-GEISLERs sortiment.

FLEKKFJERNING
Prøv med enkle løsninger først. Hvis det fort-
satt er flekker, bruk litt mild skurekrem på en 
klut, og gni med lette sirkelbevegelser.

Unngå grove skuresvamper i den daglige rengjø-
ringen. Sterke slipemidler eller den grønne si-
den av skuresvampen (som Scotch-Brite™) skal 
kun brukes til å fjerne svært vanskelige flekker. 
Etter bruk av slike sterke midler bør du sørge 
for at overflaten, som er behandlet, får sin glans 
tilbake ved å gjenta prosedyren som beskrevet i 
punktet om rengjøring av overflaten.

GRAFITTI, TUSJ OG KULEPENN
Vaskes enkelt bort som forklart under flekk-
fjerning.

BRENNMERKER
OG ANDRE VANSKELIGE FLEKKER
Fjernes med skuremiddel og en fin svamp.

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

Hvis skaden ikke oppdages straks, eller hvis 
overflaten utsettes for en langvarig påvirkning 
av kjemikalier (f.eks. fra en utett beholder), kan 
det være nødvendig å kontakte din kjøkkenfor-
handler, som vil ta kontakt med serviceavdelin-
gen hos DFI-GEISLER.

VÆR FORSIKTIG MED VARME
Ikke sett varme kjeler, spesielt ikke støpejerns-
gryter, direkte på Corian®-benkeplaten. En så 
varm gryte kan skade de fleste overflater! 
Bruk et eller annet varmeunderlag.

La det kalde vannet renne når det helles ko-
kende væske i Corian®-vasker. Det forhindrer 
skader på overflaten.

UNNGÅ RIPER
Ikke skjær med kniv rett på Corian®-
benkeplaten. Det kan skade overflaten. Bruk 
heller et skjærebrett. Som alle materialer, kan 
Corian® få riper. Riper, støv, kalkavleiringer fra 
avtørking og alminnelig slitasje synes tydeligere 
på mørke farger enn på lyse.

MEKANISK SKADE
Hvis en Corian®-benkeplate skades ved at for 
eksempel et tungt og spisst objekt faller ned 
og lager en sprekk eller ødelegger et hjørne av 
platen, kan dette repareres, slik at det nesten 
ikke synes.

En ting som gjør Corian® unikt, er at det kan 
repareres, poleres opp og få sin nye overflate 
tilbake!

Skulle du være uheldig, bør du kontakte 
kjøkkenforhandleren din, som vil sørge for at 
DFI-GEISLER utfører reparasjonen.

OPPOLERING
For en baderoms- eller kjøkkeninnredning i 
Corian® som har vært i bruk i fem til ti år, kan 
det være på tide med en profesjonell oppolering 
av overflatene. Det vil gi Corian® sin opprin-
nelige, nye overflate tilbake. Skulle du ønske 
dette, bør du kontakte kjøkkenforhandleren 
din, som vil sørge for at DFI-GEISLER utfører 
oppoleringen.

Gå inn på Corian®-nettstedet hvis du ønsker 
nærmere informasjon: www.corian.dk eller 
www.dfi-geisler.com.

VEDL IKEHOLD AV DU PONT™ CORIAN ®- BENKEPL ATER / VASKER FR A DF I - GE I S LER

Vi har utarbeidet disse rådene for å besvare
spørsmålene dine om hvordan benkeplater og
vasker av Corian® vedlikeholdes. Vi anbefaler
deg å følge våre vedlikeholdsråd nøye for å be-
vare den fine glansen. Dermed kommer Corian® 
til å beholde sin vakre overflate i lang tid.

Vi anbefaler deg alltid å bruke Surface
Cleaner til rengjøring og vedlikehold. Disse 
produktene fås kjøpt hos din kjøkkenforhandler. 
Følg veiledningen som følger med produktet. 
Corian® er ikke vedlikeholdsfritt, men krever 
kun minimal behandling for å se flott ut.

I den daglige rengjøringen er det nok å tørke av
Corian® med en myk klut og rent vann. De fles-
te flekker og fett fjernes med vann og flytende
opp-vaskmiddel. Hele overflaten bør rengjøres
nøye av og til, slik at glansen ikke blir ujevn.

Bruk et rengjøringsmiddel med mild slipeeffekt
til Corian® med silkematt overflate og flytende
opp-vaskmiddel til høyglansoverflater. Rengjør
hele overflaten med en klut og myke sirkelbeve-
gelser. Skyll med vann, og tørk av med papir
eller myke kluter.

Hvis du ikke blir fornøyd med glansen, eller
dersom overflaten har blitt ujevn, kan du alltid
polere opp Corian®-overflaten.

HVIS DU HAR CORIAN®-VASK
Trinn 1
Normal rengjøring.

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

Trinn 3
Fyll vasken med varmt vann (ikke kokende). Til-
sett én til to teskjeer med maskinoppvaskmid-
del, og la det stå i noen timer eller natten over.
Vask med en børste, skyll og tørk av.

I tillegg til det brede utvalget i Corian®-vasker
er det mulig å montere stålvasker eller granitt-
vasker fra DFI-GEISLERs sortiment.

FLEKKFJERNING
Prøv med enkle løsninger først. Hvis det forts-
att er flekker, bruk litt mild skurekrem 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 du sørge
for at overflaten, som er behandlet, får sin glans
tilbake ved å gjenta prosedyren som beskrevet i
punktet om rengjøring av overflaten.

GRAFITTI, TUSJ OG KULEPENN
Vaskes enkelt bort som forklart under flekk-
fjerning.

BRENNMERKER
OG ANDRE VANSKELIGE FLEKKER
Fjernes med skuremiddel og en fin svamp.

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

Hvis skaden ikke oppdages straks, eller hvis
overflaten utsettes for en langvarig påvirkning
av kjemikalier (f.eks. fra en utett beholder), kan
det være nødvendig å kontakte din kjøkkenfor-
handler, som vil ta kontakt med serviceavdelin-
gen hos DFI-GEISLER.

VÆR FORSIKTIG MED VARME
Ikke sett varme kjeler, spesielt ikke støpejerns-
gryter, direkte på Corian®-benkeplaten. En så
varm gryte kan skade de fleste overflater!
Bruk et eller annet varmeunderlag.

La det kalde vannet renne når det helles koken-
de væske i Corian®-vasker. Det forhindrer
skader på overflaten.

UNNGÅ RIPER
Ikke skjær med kniv rett på Corian®-
benkeplaten. Det kan skade overflaten. Bruk
heller et skjærebrett. Som alle materialer, kan
Corian® få riper. Riper, støv, kalkavleiringer fra
avtørking og alminnelig slitasje synes tydeligere
på mørke farger enn på lyse.

MEKANISK SKADE
Hvis en Corian®-benkeplate skades ved at for
eksempel et tungt og spisst objekt faller ned
og lager en sprekk eller ødelegger et hjørne av
platen, kan dette repareres, slik at det nesten
ikke synes.

En ting som gjør Corian® unikt, er at det kan
repareres, poleres opp og få sin nye overflate
tilbake!

Skulle du være uheldig, bør du kontakte
kjøkkenforhandleren din, som vil sørge for at
DFI-GEISLER utfører reparasjonen.

OPPOLERING
For en baderoms- eller kjøkkeninnredning i
Corian® som har vært i bruk i fem til ti år, kan
det være på tide med en profesjonell oppolering
av overflatene. Det vil gi Corian® sin opprinneli-
ge, nye overflate tilbake. Skulle du ønske
dette, bør du kontakte kjøkkenforhandleren
din, som vil sørge for at DFI-GEISLER utfører
oppoleringen.

Gå inn på Corian®-nettstedet hvis du ønsker
nærmere informasjon: www.corian.dk eller
www.dfi-geisler.com.



A T T E N T I O N
Scan code to watch

mounting video
Or visit:

www.montering.bordbehandling.dk

Available in multible languages

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.

Gå inn på Corian®-nettstedet hvis du ønsker 
nærmere informasjon: www.corian.dk eller 
www.dfi-geisler.com.

GAR ANTI

VEDL IKEHOLD AV ØVR IGE VASKER

Vedlikeholdsanvisninger for Corian®-vasker fin-
ner du i avsnittet på forrige side.

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. 
Har det oppstått små sprekker eller rustflekker 
av de grunnene som nevnes ovenfor, kan en ru 
og ubehandlet stålvask pusses med langsgående 
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.

BLANCO SILGRANIT
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. Skyll av med vann. Det kan evt. 
benyttes Blanco-Active, som er en brusetablett, 
som fjerner kraftige kalkavleiringer.

Generelt: Det anbefales å tørke av vasken etter 
bruk med en myk klut eller et 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.


