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RUOSTUMATTOMIEN 
TERÄSPÖYTÄLEVYJEN 

A S E N N U S 	 J A 	 H O I T O

K U L J E T U S 	 J A 	 S Ä I L Y T Y S

Pöytälevyä nostetaan 
ja kannetaan aina 
pystyasennossa pituus-
suunnassa. Sitä ei saa 
koskaan kantaa vaaka-
tasossa.

Jos pöytälevyjä 
varastoi-daan vaaka-
asennossa ennen 
asentamista, ne on 
tuettava hyvin.

Levyä ei saa koskaan 
kantaa siihen mahdolli-
sesti leikatusta aukosta 
tai reiästä.

Oikein kuljetettu, huollettu ja asennettu 
pöytälevy täyttää sille asetetut vaatimukset. 
Siitä on iloa käyttäjälle monen vuoden ajan. 

Tämä opas sisältää pöytälevyn asennus- ja 
huolto-ohjeet.

Ruostumattoman teräksen himmeä pinta sopii 
hyvin nykyaikaisen keittiön värimaailmaan.

Ruostumaton teräs on lähes ikuinen, ympäristöä 
säästävä ja hygieeninen materiaali, joka kestää 
erittäin hyvin kulutusta ja kotitaloudessa 
käytettäviä	nesteitä	(ei	kuitenkaan	happoja).	
Se ei myöskään ruostu eikä rapistu.

Y L E I S T Ä  T I E T O A

!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.

TARKASTA PÖYTÄLEVYJEN KUNTO 
VASTAANOTON YHTEYDESSÄ
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Tarkasta ennen pöytälevyjen asentamista 
vesivaa’an avulla, että keittiökaapit ovat vaaka-
tasossa ja toisiinsa nähden suorassa kulmassa. 
Jos kaapeissa on korkeuseroja, levyjä on vaikea 
sovittaa siististi toisiinsa. Tasoita erot tarvittae-
ssa vanerilla tai muulla vastaavalla materiaalilla.

Aseta pöytälevyt keittiökaappien päälle ja tarka-
sta, että mitat sopivat yhteen ja kulmat tulevat 
kohdakkain. Nosta levyt sen jälkeen pois paiko-
iltaan. Jos pöytälevy ei sovi paikalleen, ota heti 
yhteys jälleenmyyjään. Huomaa: Kaikki	kulmat	
ovat toimitettaessa 90-asteisia, jos muuta ei ole 
tilattu.

Kaapin	ylälevyyn	on	porattava	reiät,	jotta	pöytä-
levyt voidaan tarvittaessa kiristää kiristysheloilla 
kaapin sisäpuolelta. Jos keittiönvalmistaja ei ole 
porannut	reikiä	valmiiksi,	ne	porataan	60	cm:n	
välein.

Pöytälevyt asetetaan paikoilleen kaappien 
päälle ennen kiinnittämistä. Jos pöytälevyssä 
on takareunalista valmiina, sen ja seinän väli 
on tiivistettävä. Jos levy asennetaan kosteaa 
muuria vasten, takareunalistan koko tausta 
on tiivistettävä.

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

Täytä sauma sen jälkeen toimitukseen sisältyväl-
lä	saumausmassalla	(älä	käytä	silikonia/puuliimaa)	
täysin tiiviiksi aina käsittelemättömään lastu-le-
vyyn saakka. Tiivistäminen on erityisen tärkeää 
teräslevyä vasten olevassa lastulevyssä. Takuu 
ei kata saumaan tunkeutuneen kosteuden 
aiheuttamia vahinkoja.

Kun	pöytälevy	asennetaan	avoimen	kaapin	
päälle, saumakohtaan on laitettava tueksi ta-
saista	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.

Kiristyshelat	kiristetään	vuorotellen.	Pöytälevyä	
kiristettäessä paikoilleen on varmistettava, että 
se tulee suoraan. Ylimääräinen tiivistysaine 
puristuu ulos kiristämisen yhteydessä.

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

ENNEN ASENTAMISTA

ASENNUS
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Kiinnitä	pöytälevy	keittiökalusteisiin	käyttämällä	
valmiiksi porattuja ruuviaukkoja. Suosittelemme 
ruuvien kiinnittämistä etu- ja takareunaan 60 
cm:n	välein.	Pöytälevyn	reunat	on	aina	kiinni-
tettävä. Pidä levy tarvittaessa paikoillaan ruu-
vipuristimilla kiinnityksen aikana. Vältä vahin-
goittamasta pintaa käyttämällä puristimien alla 
suojakappaleita.

Takareunalistat: 
Jos pöytälevyissä on irralliset takareunalistat, 
listan ja pöytälevyn välissä on aina käytettävä 
tiivistettä, samoin kuin myös listan ja seinän 
välissä. Lisäksi on muistettava tiivistää kaikki 
laminaattiin tehdyt aukot. Liima levitetään aivan 
etureunalistaan saakka.

KIINNITTÄMINEN

KODINKONEET

Astianpesukoneet:
Huolehdi, että astianpesukoneen ympärillä ja 
yläpuolella 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	kaap-
pien yli. Jos toimitus 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.
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TERÄSPÖYTÄLEVY:
Pyyhitään kuivaksi kierretyllä liinalla. Vältä 
teräsvillan käyttöä. Siitä voi jäädä levyn pintaan 
pieniä hiukkasia, joista muodostuu ruosteläikkiä.

Vältä myös valurautapatojen ja -paistinpannu-
jen säilyttämistä suoraan teräslevyn päällä. Ne 
voivat jättää altaaseen ruostejälkiä. 

YLEISIÄ HOITO-OHJEITA:
Asennuksen jälkeen suojakelmu poistetaan 
teräspöytälevyn päältä ja kelmusta jäänyt liima 
pyyhitään esim. spriillä. Seuraavaksi pöytälevyn 
pinta kyllästetään hankaamalla siihen varovasti 
öljyä pehmeällä liinalla, aina teräspöytälevyn 
harjauksen suuntaisesti – öljyn annetaan 
vaikuttaa n. 10 minuuttia, ja sen jälkeen öljy 
kuivataan pois pehmeällä liinalla, kunnes levy on 
»rasvaton«. Tämä käsittely on hyvä tehdä usein, 
koska se vahvistaa teräksen pintaa.
Jos pöytälevy naarmuuntuu, sen voi pyyhkiä 
varovasti erikoissienellä, aina teräspöytä-
levyn harjauksen suuntaisesti, eikä ko-
skaan tavallisella hiomapaperilla – jonka 
jälkeen se kyllästetään. Ajan mittaan levy pa-
tinoituu kauniisti, jolloin se näyttää entistäkin 
upeammalta.

PÄIVITTÄINEN HOITO:
•	Pyyhi	pöytälevy	käytön	jälkeen	pehmeällä	
 kostealla liinalla. Pyyhi pinta sen jälkeen kuival 
 la liinalla kalkkikerrostumien välttämiseksi.
•	Kuivuneet	tahrat	on	helppo	poistaa	lämpimällä	
 vedellä ja puhdistusaineella.
•	Älä	koskaan	raaputa	kuivuneita	tahroja.
•	Ylimääräinen	valkaisuaine,	kuten	kalkin-
 poistoaine, on pyyhittävä heti pois tahrojen 
 välttämiseksi.
•	Päivittäisessä	puhdistuksessa	ei	pidä	käyttää	
 hankausjauheita, metallisientä, teräsharjaa tai 
 muita hankausaineita.
•	Mahdolliset	kalkkikerrostumat	tai	juovat	
 voidaan poistaa etikkaliuoksella tai muulla 
 syövyttämättömällä kalkinpoistoaineella.
•	Käytä	mielellään	säännöllisesti	(1–2	kertaa	
 kuukaudessa) ruostumattomalle teräkselle 
 tarkoitettua kyllästysainetta esim. lisää saip 
 puahiutaleisiin vettä ja sekoita voimakkaasti,  
 kunnes niistä muodostuu runsas vaahto. Hiero  
 vaahtoa levyn pintaan ja huuhtele pinta sen  
 jälkeen haalealla vedellä.

NAARMUT
Pienet naarmut voidaan poistaa hankausainetta 
sisältävällä puhdistusaineella, esim. nestemäisellä 
hankausaineella tai Sidol-metallinkiillotusaineella. 
Muista	aina	kiillottaa	teräksen	harjauksen	
suuntaisesti.

LÄMPIMÄT ASTIAT
Huomaa, että teräs voi värjääntyä ja laajentua 
altistuessaan korkeille lämpötiloille.
Ajan mittaan lämpö voi irrottaa alla olevan puu-
levyn teräslevystä. Vältä sen vuoksi asettamasta 
pöytälevylle lämpimiä esineitä. Jos pöytälevyssä 
ilmenee muita ongelmia/vaurioita, ota yhteys 
myyjään ennen kuin yrität korjata levyä.

A L T A A N  H O I T O

Allasmallistossamme	on	yli	200	erilaista	tunnet-
tujen valmistajien teräsallasta.

TERÄSALLAS:
Pyyhitään	kuivaksi	kierretyllä	liinalla.	Käsit-
telemätön allas värjääntyy tummaksi, jos sitä ei 
puhdisteta päivittäistavarakaupassa myytävällä 
puhdistusaineella 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 altaa-
seen ruostejälkiä. Jos altaan pintaan on jäänyt 
astioista pieniä ruostetahroja tai naarmuja, ne 
voidaan poistaa käsittelemättömästä altaasta 
hiomalla sitä pituussuunnassa hiomapaperilla, 
jonka	karkeus	on	220.	Koska	allas	on	ruostu-
matonta terästä, se ei ruostu. Huuhtelualtaalla 
varustetun allastason pienempi allas on yleensä 
himmeämpi.

Tämä pöytälevy on valmistettu toiveittesi ja il-
moittamiesi 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.

Lisätietoja löytyy osoitteesta 
www.dfi-geisler.com

T A K U U

PÄIVITTÄINEN HOITO:
•  Pyyhi pöytälevy käytön jälkeen pehmeällä 

kostealla liinalla. Pyyhi pinta sen jälkeen kuival 
la liinalla kalkkikerrostumien välttämiseksi.

•  Kuivuneet tahrat on helppo poistaa lämpimällä 
vedellä ja puhdistusaineella.

•  Älä koskaan raaputa kuivuneita tahroja.
•  Ylimääräinen valkaisuaine, kuten kalkin 

poistoaine, on pyyhittävä heti pois tahrojen 
välttämiseksi.

•  Päivittäisessä puhdistuksessa ei pidä käyttää 
hankausjauheita, metallisientä, teräsharjaa tai 
muita hankausaineita.

•  Mahdolliset kalkkikerrostumat tai juovat 
voidaan poistaa etikkaliuoksella tai muulla 
syövyttämättömällä kalkinpoistoaineella.

NAARMUT
Pienet naarmut voidaan poistaa hankausainetta
sisältävällä puhdistusaineella, esim. nestemäisellä 
hankausaineella tai Sidol-metallinkiillotusaineella.
Muista aina kiillottaa teräksen harjauksen
suuntaisesti.

LÄMPIMÄT ASTIAT
Huomaa, että teräs voi värjääntyä ja laajentua 
altistuessaan korkeille lämpötiloille.
Ajan mittaan lämpö voi irrottaa alla olevan puu-
levyn teräslevystä. Vältä sen vuoksi asettamasta 
pöytälevylle lämpimiä esineitä. Jos pöytälevyssä 
ilmenee muita ongelmia/vaurioita, ota yhteys 
myyjään ennen kuin yrität korjata levyä.
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jen säilyttämistä suoraan teräslevyn päällä. Ne 
voivat jättää altaaseen ruostejälkiä.

YLEISIÄ HOITO-OHJEITA:
Poista suojakelmu teräspöytälevyn päältä asen-
nuksen jälkeen ja pyyhi kelmusta jäänyt liima 
esim. spriillä. 
Kaada saippuahiutaleita kulhoon ja lisää jouk-
koon lämmintä vettä vesihanasta. Vatkaa seos 
vaahtomaiseksi. Käytä pöytälevylle pelkkää 
vaahtoa – ja käsittele kerralla koko pöytälevy, 
ettei siihen muodostu värieroja.
Kuivaa pöytälevy astiapyyhkeellä tai muulla 
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Edellä mainittu prosessi on hyvä toistaa sään-
nöllisesti (1-2 kertaa kuukaudessa).


