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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 lang-
siden når den løftes og 
bæres. Platen skal aldri 
bæres liggende.

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

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

Marmor er en bergart som er dannet ved 
krystallisering av kalkstein. Sammenlignet med 
granitt er marmor mykere og mer porøs. 
Ettersom marmor inneholder mineraler, må 
man regne med variasjoner i hardhet, farge og 
struktur – dette kan forekomme innenfor den 
samme platen. 

Videre kan det forekomme små fordypninger 
og sprekkdannelser i overflaten, som ikke kan 
sparkles. Disse har imidlertid ingen innvirkning 
på platens holdbarhet og styrke. 

Fargekombinasjonen i overflaten av benkeplaten 
er unik for nettopp din plate.
Derfor vil farge og struktur kunne variere i 
forhold til prøven. 
Dette gir ikke rett til reklamasjon, men skal 
i stedet betraktes som en naturlig sjarm ved 
produktet.

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

!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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Ved montering på vannrette flater settes platen 
loddrett på langkanten. Deretter føres den i 
vannrett stilling og skyves på plass. Kontroller at 
platen ligger jevnt hele veien rundt. Den skal ha 
kontakt med alle skapene under. Har den ikke 
det, klosses platen opp med tynn Masonitt eller 
lignende. Vær spesielt oppmerksom på korrekt 
understøtting ved utskjæring til for eksempel 
komfyr eller annet.

Mot vegg fuges det med syrefri sanitetssilikon. 
Når flere steinbenkeplater settes sammen, 
legges de kant i kant og fuges med syrefri sa-
nitetssilikon. Det er viktig at det ikke er noen 
nivåforskjeller mellom benkeplatene. Eventuelle 
tykkelsesforskjeller utjevnes. Benkeplaten skal 
kun løftes i loddrett stilling. Den skal aldri løftes 
i vannrett stilling.

SELVE MONTERINGEN

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 
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. Krever støtte for 
hver 600 mm – ved skapbredde over 600 mm er 
det mulig å kjøpe støttelister i metall.

FØR MONTERINGEN

For hjørneplater er det viktig at disse ALTID 
understøttes og festes på skap. Finnes det ikke er 
skap til dette, SKAL benkeplaten understøttes og 
festes på lister langs veggen.

Skjøter skal settes sammen i tester som jus-
teres, slik at plater og kanter ligger i flukt før 
fugemateriale påføres.

Det overflødige forseglingsmaterialet fjernes 
med et stykke papp etter cirka fem minutter. 
Alltid fra bakkant mot forkant. Pappen trekkes 
alltid mot montøren, slik at forseglingsmateria-
let trykkes ned istedenfor opp. 

SKJØTER
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SKJØTER

Ved montering på vannrette flater settes platen 
loddrett på langkanten. Deretter føres den i vann-
rett stilling og skyves på plass. Kontroller at platen 
ligger jevnt hele veien rundt. Den skal ha kontakt 
med alle skapene under. Har den ikke det, klosses 
platen opp med tynn Masonitt eller lignende. Vær 
spesielt oppmerksom på korrekt understøtting ved 
utskjæring til for eksempel komfyr eller annet.
Plater skal understøttes for hver 600 mm.
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V E D L I K E H O L D  A V  B E N K E P L A T E N

Marmor er IKKE motstandsdyktig  
mot syrer!
Syreholdige væsker (sure rengjøringsmidler, 
sitron osv.) kan etse og gi matte flekker på 
benkeplaten. 
Derfor krever marmor mer vedlikehold enn for 
eksempel granitt. 
Vi anbefaler å grunnbehandle platen etter behov 
med steinoljen som følger med.
Ønsker du å forsegle overflaten, kan du bruke 
Akemi Antiflekk. Før den forsegles skal platen 
renses, gjerne med Surface Clean.

Surface Clean – 250 ml.
Grunnrengjøring av alle steintyper i alle over-
flater.

Akemi Antiflekk – 250 ml.
Overflateforsegling/impregnering av alle typer 
naturstein. Særlig velegnet til åpne og porøse 
steinarter, deriblant marmor. 

Daglig rengjøring
En grunnbehandlet marmorplate rengjøres 
daglig ved å tørke av den med varmt vann.

Vær oppmerksom på:
Marmor tåler litt varme fra for eksempel  
panner og gyter over kort tid. La imidlertid  
aldri meget varme gryter m.m. stå til avkjøling 
direkte på benkeplaten.
Bruk i så fall et gryteunderlag mellom gryten  
og benkeplaten. 
Ellers kan platen i verste fall sprekke. 
Væsker som setter farge, skal fjernes umiddel-
bart, da de kan misfarge platen. 
Marmor har en sterk overflate, men kan bli 
ripet opp av harde gjenstander. 

Vi anbefaler understøtting for hver 600 mm. Ved skap uten topp eller 
over 600 mm anbefales det, at benkeplaten understøttes med under-
støttingslister i metall. Alle mulige lengder kan bestilles hos deres kjøk-
kenforhandler.

UNDERSTØTTINGSLISTER

Hvis underskapene ikke understøttes av fast sokkel, men kun er festet i 
veggen, anbefaler vi at skapene understøttes med ben. Dette motvirker 
at skapene med tiden gir etter for benkeplatens vekt og dermed ikke 
lenger står i vater.

UNDERSTØTTE SKAP UTEN SOKKEL
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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

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

Vårt sortiment omfatter mer enn 
200 ulike vasker i stål, emalje, kvarts og porse-
len fra anerkjente leverandører.
Kontakt salgssted/forhandler for opplysninger 
om spesialprodukter fra vaskeleverandøren 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. 
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 le-
veres 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:
Rengjøres best med vanlige, flytende ren-
gjørings-midler. Unngå skurepulver og andre 
slipende rengjøringsmidler.

QUARTZ-VASK:
Daglig vedlikehold er enkelt. Bruk en
vanlig skuresvamp med litt oppvaskmiddel
hvis vasken er tilsmusset. Ved kraftige kalkavlei-
ringer kan man la varm 7 % eddik stå i kummen 
i noen minutter. Skyll deretter med vann. Det 
finnes også spesialprodukter til rengjøring av 
kvartsvasker, som er tilgjengelige fra leveran-
døren.

Generelt: Det anbefales å tørke av vasken etter
bruk med en myk klut eller et håndkle for
å unngå 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 kjøpsloven og om-
fatter alt som kan relateres til produksjonen av 
benkeplaten. Garantien på underlimte vasker 
er fem år.

Les mer på www.dfi-geisler.com

FØLGENDE FORHOLD OMFATTES 
IKKE AV REKLAMASJONSRETTEN:
Enhetlige granittyper: Flekker med en størrelse 
opp til cirka 15 cm2 avhengig av kontrasten 
mellom flekkenes eller årenes farge og platens 
bunnfarge.

Åre- og flammeformede typer: Synlige farge- og 
strukturvariasjoner selv på en og samme 
plate, samt kalkavleiringer (slike variasjoner 
og svinn-sprekker forekommer nemlig i slike 
materialer).

Naturfenomener behandlet fagmessig korrekt, 
omfattes heller ikke av reklamasjonsretten.

G A R A N T I


