
M O N T E R I N G  O G  V E D L I K E H O L D  A V  

STEINBENKEPLATER

NO

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«.

Granittbenkeplater er et naturprodukt. Den-
ne granittbenkeplaten er fremstilt etter dine 
ønsker og oppgitte mål. Fargekombinasjonen i 
overflaten på benkeplaten din er unik nettopp 
for denne benkeplaten. Det vil derfor kunne 
forekomme mindre forskjeller i benkeplaten din 
i forhold til den veiledende fargeprøven som du 
har sett i våre brosjyrer, delvis i farge-/åretning 
og flekker eller hos vår forhandler. Dette er ikke 
en feil – men en del av produktets sjarm.

I mange steintyper kan det forekomme små 
fordypninger og hull i overflaten. Disse kan ikke 
sparkles, og visse steintyper er skapt slik at den 

polerte overflaten fremstår med mindre felter 
eller årer som ikke kan glattpoleres.

Granitt er bygget opp av mineraler og inne-
holder kvarts, feltspat og glimmer. Sammenset-
ningen av disse mineralene gjør at granitt er 
veldig slite-sterkt, og samtidig er det den enkles-
te natur-steinen å vedlikeholde.

Benkeplater av komposittstein er et støpt ma-
teriale. Det vil derfor kunne forekomme mindre 
forskjeller i benkeplaten din i forhold til den 
veiledende fargeprøven som du har sett i våre 
brosjyrer eller hos din forhandler.

Komposittstein er fremstilt av 95 prosent natur-
stein, fargepigmenter og bindemidler av harpiks. 

I ensfargede plater kan det forekomme konsen-
trasjoner av fargepigmenter.

Benkeplater i keramikk består av sand, feltspat, 
leire og naturlige fargepigmenter. Platene pres-
ses og stekes ved cirka 1200 grader Celsius. 
Benkeplatene er forsterket med glassfibernett 
på undersiden som stabiliserer platen. Overfla-
ten er lukket og krever minimalt vedlikehold. 
Det kan forekomme mindre fargeforskjeller i 
forhold til referanseprøvene. 

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

STONE-NO-0913
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Granittbenkeplater er et naturprodukt. Denne 
granittbenkeplaten er fremstilt etter dine ønsker 
og oppgitte mål. Fargekombinasjonen i overflaten 
på benkeplaten din er unik nettopp for denne 
benkeplaten. Det vil derfor kunne forekomme 
mindre forskjeller i benkeplaten din i forhold til 
den veiledende fargeprøven du har sett i våre 
brosjyrer eller hos vår forhandler, delvis i farge-/
åretegning og flekker. Dette er ikke en feil – men 
en del av produktets sjarm.

I mange steintyper kan det forekomme små 
fordypninger og hull i overflaten. Disse kan ikke 
sparkles, og visse steintyper er skapt slik at den 
polerte overflaten fremstår med mindre felter 
eller årer som ikke kan glattpoleres.

Granitt er bygget opp av mineraler og inneholder 
kvarts, feltspat og glimmer. Sammensetningen av 
disse mineralene gjør at granitt er veldig slitester-
kt, og samtidig er det den enkleste natursteinen å 
vedlikeholde.

Benkeplater av komposittstein er et støpt ma-
teriale. Det vil derfor kunne forekomme mindre 
forskjeller i benkeplaten din i forhold til den 
veiledende fargeprøven som du har sett i våre 
brosjyrer eller hos din forhandler.

Komposittstein er fremstilt av 95 prosent natur-
stein, fargepigmenter og bindemidler av harpiks.

I ensfargede plater kan det forekomme konsen-
trasjoner av fargepigmenter. 

Benkeplater i keramikk består av sand, feltspat, 
leire og naturlige fargepigmenter. Platene presses 
og stekes ved cirka 1200 grader Celsius.
Benkeplatene er forsterket med glassfibernett på 
undersiden som stabiliserer platen. Overflaten er 
lukket og krever minimalt vedlikehold.

Bordplater i Dekton består av kvarts, glass og 
øvrige naturmaterialer. Dekton er stort sett 
ikke-absorberende overfor væsker og resistent 
overfor syrer og kjemikalier som anvendes i 
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Det kan forekomme mindre fargeforskjeller i 
forhold til referanseprøvene.
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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.

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 skal settes sammen i tester som justeres, 
slik at plater og kanter ligger i flukt før fugemate-
riale påføres.

Dekk evt. til platen med maskeringsteip for å 
unngå fugerester på platen.

Det overflødige forseglingsmaterialet fjernes 
med f.eks. en brikke av plastmateriale etter cir-
ka fem minutter. Alltid fra bakkant mot forkant. 
Plastbrikken trekkes alltid mot montøren, slik 
at forseglingsmaterialet trykkes ned istedenfor 
opp.

For hjørneplater er det viktig at disse ALLTID 
understøttes og festes på skap. Hvis det ikke 
finnes skap til dette, SKAL benkeplaten under-
støttes og festes på lister langs veggen.
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understøtting ved utskjæring til for eksempel 
komfyr eller annet.
Plater skal understøttes for hver 600 mm.
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GRuNNBEHANDLING:
Granitt: Grantitt har en porøs overflate, på 
samme måte som tre. Det er derfor viktig å 
tilføre granitten fettstoffer for å unngå at for-
skjellige former for fett trenger ned i platen. 
Alternativt kan vann tilsatt såpespon brukes. 
Bruk medfølgende steinolje. 
Vi anbefaler å bruke steinolje, spesielt på plater 
med overflater i matt, sateng og WFB.
Akemi antiflekk kan brukes hvis det er ønskelig 
å forsegle overflaten.

Kompositt: Det er ikke nødvendig å tilføre fett 
siden overflaten er lukket. Hvis det er ønskelig 
å forsegle overflaten for å forenkle den daglige 
rengjøringen, kan Akemi Quartz Polish brukes.

Keramikk: Det er ikke nødvendig å tilføre fett 
siden overflaten er lukket. Hvis det er ønskelig 
å forsegle overflaten for å forenkle den daglige 
rengjøringen, kan Akemi Antiflekk brukes.

DAGLIG VEDLIKEHOLD:
Granitt: En grunnbehandlet granittbenkeplate 
vedlikeholdes ved å tørke av med en klut og 
varmt vann. 
Steinplater er gode bakebord. Siden platene 
alltid er kalde, kleber ikke deigen, og platen får 
tilført naturlige fettstoffer som er bra for den. 
Fettstoffer som avleires i overflaten, forsvinner 
av seg selv. Forsøk på å fjerne flekker med vann 
forlenger bare prosessen. Så ikke fortvil om det 
skulle oppstå fettflekker. De forsvinner vanligvis 
av seg selv.
Akemi Steinrens brukes til grunnrengjøring. 

Kompositt: Vedlikeholdes ved å tørke av med 
varmt vann. Ved større flekker kan Akemi Stein-
rens eller Q-action brukes.

Keramikk: Vedlikeholdes ved å tørke av med 
varmt vann. Ved større flekker kan Akemi 
Steinrens brukes.

PRODuKTER TIL RENGJØRING OG 
VEDLIKEHOLD AV GRANITT, KOM-
POSITT OG KERAMIKK
Steinolje – 250 ml.
Brukes til alle granittyper og overflater.
Velegnet til å mette overflater i granitt og tren-
ger ned i steinen. 

Akemi Steinrens – 250 ml.
Grunnrengjøring av alle steintyper i alle overfla-
ter. Fjerner kalk, fett osv.

Akemi Antiflekk – 250 ml.
Overflateforsegling/impregnering av granitt og 
kompositt i alle overflater.
Spesielt velegnet til åpne overflater – matt, 
WFB, sateng.
Viktig at platen er grundig rengjort før dette 
brukes. 

Akemi Quartz polish – 250 ml.
Gir kompositten mer glans og frisker opp over-
flaten/poleringen.
Bør bare brukes på polerte overflater. 

Silestone Q-Action – 500 ml.
Grunnrengjøring utviklet av Silestone, men kan 
brukes på alle steintyper og overflater.  

VÆR OPPMERKSOM PÅ:
Granitt og komposittstein kan tåle varmepåvirk-
ningen fra for eksempel kasseroller og plater 
over kortere tid. La imidlertid aldri svært varme 
kasseroller, plater osv. stå til avkjøling på ben-
keplaten. Legg i så fall et gryteunderlag under 
kasserollen/platen. Hvis ikke, kan benkeplaten i 
verste fall revne.
Rengjøringsmidler som avkalkningsmidler, 
klorin, sprit osv. må alltid fjernes umiddelbart 
fra benkeplaten med en klut. La aldri rengjø-
ringsmidler ligge over lengre tid på benkeplaten, 
da dette kan skade overflaten. Benkeplater av 
naturstein, komposittstein og keramikk har en 
sterk overflate, men vær oppmerksom på at 
overflaten kan få riper.

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 kjøkkenforhandler.

uNDERSTØTTINGSLISTER

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

uNDERSTØTTE SKAP uTEN SOKKEL

De medfølgende støttelistene monteres i pla-
tens lengderetning.
Maks. 20 cm mellom støttelistene. 
Ved oppvaskmaskin fuges det mellom forkant og 
støttelisten for forsegling av sponplatekjernen.

MONTERING AV PLATER 
MED SARGKANT 

Maks. 20 cm.

Forsegles ved 
oppvaskmaskinen
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å forsegle overflaten.

Kompositt: Det er ikke nødvendig å tilføre fett 
siden overflaten er lukket. Hvis det er ønskelig 
å forsegle overflaten for å forenkle den daglige 
rengjøringen, kan Akemi Quartz Polish brukes.

Keramikk: Det er ikke nødvendig å tilføre fett 
siden overflaten er lukket. Hvis det er ønskelig 
å forsegle overflaten for å forenkle den daglige 
rengjøringen, kan Akemi Antiflekk brukes.

DAGLIG VEDLIKEHOLD:
Granitt: En grunnbehandlet granittbenkeplate 
vedlikeholdes ved å tørke av med en klut og 
varmt vann. 
Steinplater er gode bakebord. Siden platene 
alltid er kalde, kleber ikke deigen, og platen får 
tilført naturlige fettstoffer som er bra for den. 
Fettstoffer som avleires i overflaten, forsvinner 
av seg selv. Forsøk på å fjerne flekker med vann 
forlenger bare prosessen. Så ikke fortvil om det 
skulle oppstå fettflekker. De forsvinner vanligvis 
av seg selv.
Akemi Steinrens brukes til grunnrengjøring. 

Kompositt: Vedlikeholdes ved å tørke av med 
varmt vann. Ved større flekker kan Akemi Stein-
rens eller Q-action brukes.

Keramikk: Vedlikeholdes ved å tørke av med 
varmt vann. Ved større flekker kan Akemi 
Steinrens brukes.

PRODuKTER TIL RENGJØRING OG 
VEDLIKEHOLD AV GRANITT, KOM-
POSITT OG KERAMIKK
Steinolje – 250 ml.
Brukes til alle granittyper og overflater.
Velegnet til å mette overflater i granitt og tren-
ger ned i steinen. 

Akemi Steinrens – 250 ml.
Grunnrengjøring av alle steintyper i alle overfla-
ter. Fjerner kalk, fett osv.

Akemi Antiflekk – 250 ml.
Overflateforsegling/impregnering av granitt og 
kompositt i alle overflater.
Spesielt velegnet til åpne overflater – matt, 
WFB, sateng.
Viktig at platen er grundig rengjort før dette 
brukes. 

Akemi Quartz polish – 250 ml.
Gir kompositten mer glans og frisker opp over-
flaten/poleringen.
Bør bare brukes på polerte overflater. 

Silestone Q-Action – 500 ml.
Grunnrengjøring utviklet av Silestone, men kan 
brukes på alle steintyper og overflater.  

VÆR OPPMERKSOM PÅ:
Granitt og komposittstein kan tåle varmepåvirk-
ningen fra for eksempel kasseroller og plater 
over kortere tid. La imidlertid aldri svært varme 
kasseroller, plater osv. stå til avkjøling på ben-
keplaten. Legg i så fall et gryteunderlag under 
kasserollen/platen. Hvis ikke, kan benkeplaten i 
verste fall revne.
Rengjøringsmidler som avkalkningsmidler, 
klorin, sprit osv. må alltid fjernes umiddelbart 
fra benkeplaten med en klut. La aldri rengjø-
ringsmidler ligge over lengre tid på benkeplaten, 
da dette kan skade overflaten. Benkeplater av 
naturstein, komposittstein og keramikk har en 
sterk overflate, men vær oppmerksom på at 
overflaten kan få riper.

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 kjøkkenforhandler.

uNDERSTØTTINGSLISTER

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

uNDERSTØTTE SKAP uTEN SOKKEL

De medfølgende støttelistene monteres i pla-
tens lengderetning.
Maks. 20 cm mellom støttelistene. 
Ved oppvaskmaskin fuges det mellom forkant og 
støttelisten for forsegling av sponplatekjernen.

MONTERING AV PLATER 
MED SARGKANT 

Maks. 20 cm.

Forsegles ved 
oppvaskmaskinen

M O N T E R I N G  A V  S T E I N B E N K E P L A T E R
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GRuNNBEHANDLING:
Granitt: Grantitt har en porøs overflate, på 
samme måte som tre. Det er derfor viktig å 
tilføre granitten fettstoffer for å unngå at for-
skjellige former for fett trenger ned i platen. 
Alternativt kan vann tilsatt såpespon brukes. 
Bruk medfølgende steinolje. 
Vi anbefaler å bruke steinolje, spesielt på plater 
med overflater i matt, sateng og WFB.
Akemi antiflekk kan brukes hvis det er ønskelig 
å forsegle overflaten.

Kompositt: Det er ikke nødvendig å tilføre fett 
siden overflaten er lukket. Hvis det er ønskelig 
å forsegle overflaten for å forenkle den daglige 
rengjøringen, kan Akemi Quartz Polish brukes.

Keramikk: Det er ikke nødvendig å tilføre fett 
siden overflaten er lukket. Hvis det er ønskelig 
å forsegle overflaten for å forenkle den daglige 
rengjøringen, kan Akemi Antiflekk brukes.

DAGLIG VEDLIKEHOLD:
Granitt: En grunnbehandlet granittbenkeplate 
vedlikeholdes ved å tørke av med en klut og 
varmt vann. 
Steinplater er gode bakebord. Siden platene 
alltid er kalde, kleber ikke deigen, og platen får 
tilført naturlige fettstoffer som er bra for den. 
Fettstoffer som avleires i overflaten, forsvinner 
av seg selv. Forsøk på å fjerne flekker med vann 
forlenger bare prosessen. Så ikke fortvil om det 
skulle oppstå fettflekker. De forsvinner vanligvis 
av seg selv.
Akemi Steinrens brukes til grunnrengjøring. 

Kompositt: Vedlikeholdes ved å tørke av med 
varmt vann. Ved større flekker kan Akemi Stein-
rens eller Q-action brukes.

Keramikk: Vedlikeholdes ved å tørke av med 
varmt vann. Ved større flekker kan Akemi 
Steinrens brukes.

PRODuKTER TIL RENGJØRING OG 
VEDLIKEHOLD AV GRANITT, KOM-
POSITT OG KERAMIKK
Steinolje – 250 ml.
Brukes til alle granittyper og overflater.
Velegnet til å mette overflater i granitt og tren-
ger ned i steinen. 

Akemi Steinrens – 250 ml.
Grunnrengjøring av alle steintyper i alle overfla-
ter. Fjerner kalk, fett osv.

Akemi Antiflekk – 250 ml.
Overflateforsegling/impregnering av granitt og 
kompositt i alle overflater.
Spesielt velegnet til åpne overflater – matt, 
WFB, sateng.
Viktig at platen er grundig rengjort før dette 
brukes. 

Akemi Quartz polish – 250 ml.
Gir kompositten mer glans og frisker opp over-
flaten/poleringen.
Bør bare brukes på polerte overflater. 

Silestone Q-Action – 500 ml.
Grunnrengjøring utviklet av Silestone, men kan 
brukes på alle steintyper og overflater.  

VÆR OPPMERKSOM PÅ:
Granitt og komposittstein kan tåle varmepåvirk-
ningen fra for eksempel kasseroller og plater 
over kortere tid. La imidlertid aldri svært varme 
kasseroller, plater osv. stå til avkjøling på ben-
keplaten. Legg i så fall et gryteunderlag under 
kasserollen/platen. Hvis ikke, kan benkeplaten i 
verste fall revne.
Rengjøringsmidler som avkalkningsmidler, 
klorin, sprit osv. må alltid fjernes umiddelbart 
fra benkeplaten med en klut. La aldri rengjø-
ringsmidler ligge over lengre tid på benkeplaten, 
da dette kan skade overflaten. Benkeplater av 
naturstein, komposittstein og keramikk har en 
sterk overflate, men vær oppmerksom på at 
overflaten kan få riper.

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 kjøkkenforhandler.

uNDERSTØTTINGSLISTER

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

uNDERSTØTTE SKAP uTEN SOKKEL

De medfølgende støttelistene monteres i pla-
tens lengderetning.
Maks. 20 cm mellom støttelistene. 
Ved oppvaskmaskin fuges det mellom forkant og 
støttelisten for forsegling av sponplatekjernen.

MONTERING AV PLATER 
MED SARGKANT 

Maks. 20 cm.

Forsegles ved 
oppvaskmaskinen

GRUNNBEHANDLING:
GRANITT: Grantitt har en porøs overflate, på 
samme måte som tre. Det er derfor viktig å tilføre 
granitten fettstoffer for å unngå at forskjellige 
former for fett trenger ned i platen.
Alternativt kan vann tilsatt såpespon brukes.
Bruk medfølgende steinolje. Vi anbefaler å bruke 
steinolje, spesielt på plater med overflater i matt, 
sateng og WFB. Akemi antiflekk kan brukes hvis 
det er ønskelig å forsegle overflaten.

KOMPOSITT: Det er ikke nødvendig å tilføre 
fett siden overflaten er lukket. Hvis det er ønskelig 
å forsegle overflaten for å forenkle den daglige 
rengjøringen, kan High Gloss Polish brukes.

KERAMIKK: Det er ikke nødvendig å tilføre 
fett siden overflaten er lukket. Hvis det er ønskelig 
å forsegle overflaten for å forenkle den daglige 
rengjøringen, kan Akemi Antiflekk brukes.

DAGLIG VEDLIKEHOLD:
GRANITT: En grunnbehandlet granittbenkep-
late vedlikeholdes ved å tørke av med en klut og 
varmt vann.
Steinplater er gode bakebord. Siden platene alltid 
er kalde, kleber ikke deigen, og platen får tilført 
naturlige fettstoffer som er bra for den.
Fettstoffer som avleires i overflaten, forsvinner av 
seg selv. Forsøk på å fjerne flekker med vann for-
lenger bare prosessen. Så ikke fortvil om det skulle 
oppstå fettflekker. De forsvinner vanligvis av seg 
selv. Surface Cleaner brukes til grunnrengjøring.

KOMPOSITT: Vedlikeholdes ved å tørke av 
med varmt vann. Ved større flekker kan Surface 
Cleaner eller Q-action brukes.

KERAMIKK: Vedlikeholdes ved å tørke av 
med varmt vann. Ved større flekker kan Surface 
Cleaner brukes.

PRODUKTER TIL RENGJØRING  
OG VEDLIKEHOLD AV GRANITT,  
KOMPOSITT OG KERAMIKK
Steinolje - 250 ml.
Brukes til alle granittyper og overflater. 
Velegnet til å mette overflater i granitt og trenger 
ned i steinen.

Surface Cleaner - 250 ml.
Grunnrengjøring av alle steintyper i alle overflater.
Fjerner kalk, fett osv.

Akemi Antiflekk - 250 ml.
Overflateforsegling/impregnering av granitt og 
kompositt i alle overflater.
Spesielt velegnet til åpne overflater – matt, WFB, 
sateng.
Viktig at platen er grundig rengjort før dette 
brukes.

High Gloss Polish - 250 ml.
Gir kompositten mer glans og frisker opp over-
flaten/ poleringen. Bør bare brukes på polerte 
overflater.

Silestone Q-Action - 500 ml.
Grunnrengjøring utviklet av Silestone, men kan 
brukes på alle steintyper og overflater.

VÆR OPPMERKSOM PÅ:
Granitt og komposittstein kan tåle varmepåvirkningen fra for eksempel kasseroller og plater over kortere tid. La imidlertid aldri svært varme kasseroller, 
plater osv. stå til avkjøling på benkeplaten.
Legg i så fall et gryteunderlag under kasserollen/platen. Hvis ikke, kan benkeplaten i verste fall revne.
Rengjøringsmidler som avkalkningsmidler, klorin, sprit osv. må alltid fjernes umiddelbart fra benkeplaten med en klut. La aldri rengjøringsmidler ligge over 
lengre tid på benkeplaten, da dette kan skade overflaten. Benkeplater av naturstein, komposittstein og keramikk har en sterk overflate, men vær oppmerksom 
på at overflaten kan få riper.
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Vårt sortiment av vasker inneholder mer enn 
200 ulike stål-, emalje- og porselensvasker fra 
velrenommerte leverandører.

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:
Det daglige vedlikeholdet er enkel. Bruk en 
vanlig skuresvamp med litt sulfat, hvis vasken 

er skitten. Et par ganger om måneden eller ved 
behov anbefaler vi at vasken poleres med Blan-
coclean*. Ved kraftig kalkavleiringer kan man la 
varm eddik 7 % stå i kummen i noen minutter. 
Skyll etter med varmt vann og poler med Blan-
coclean.

Generelt: Det anbefales å tørke vasken etter 
bruk med en myk klut eller et mykt håndkle for 
å redusere risikoen for 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


