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BENKEPLATER 
I RUSTFRITT STÅL

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

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 tilstrek-
kelig solid.

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

For at benkeplaten skal svare til dine forventnin-
ger er det viktig at den transporteres, monteres 
og vedlikeholdes korrekt. Da vil du få glede av 
benkeplaten i mange år. 

Denne veiledningen vil gi deg de rette forutset-
ningene for å montere og vedlikeholde benke-
platen korrekt.

Rustfritt stål er et materiale med en silkematt 
overflate som lett matcher alle aktuelle farger i 
et moderne kjøkken.

Rustfritt stål er et uforgjengelig, miljøvennlig og 
hygienisk materiale, som samtidig er usedvanlig 
slitesterkt og motstandsdyktig overfor væske 
som brukes i husholdningen (unntatt syrer), 
ingenting kan ruste eller skalle av.

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

Er det topp på skapene, skal det skjæres hull 
i toppen, slik at eventuell sammensetting av 
benkeplater med spennbeslag kan foretas fra 
innsiden av skapet. Er det ikke forhåndsboret 
skruehull fra kjøkkenfabrikken, bores det skrue-
hull hver 60 cm.

Benkeplatene legges oppå elementene før de 
settes fast. Er benkeplaten levert med montert 
bakkant, skal forseglingsmateriale påføres mel-
lom bakkant og vegg. Ved fuktig murverk skal 
hele bakkantens bakside forsegles.

Under skjøtingen tilpasses den medfølgende 
fjæren i lengden før den monteres i noten. 
Platene skal ikke skyves helt sammen. Skjøte-
beslagene monteres til slutt.

Forseglingsmaterialet, som skal være den medføl-
gende smalfugemassen (ikke silikon/trelim), fylles 
deretter ned i skjøten, slik at den rå sponplaten 
forsegles. Forseglingen er spesielt viktig på den 
øverste delen av den rå sponplaten nærmest 
ståloverflaten. Vi gir ikke garanti på vannskader i 
skjøtene.

Når plater monteres på elementer uten topp, 
skal skjøten understøttes over hele lengden 
med en plan plate (f.eks. en sponplate/kryssfiner 
e.l.). Spennbeslaget monteres fra innsiden av 
skapet.
Merk: Alle skjøter skal understøttes og monte-
res parvis med skruer.

Spennbeslagene spennes vekselvis. I forbindelse 
med sammenspenning av benkeplater må du for-
sikre seg om at overflatene ligger i flukt. Under 
sammenspenningen vil overflødig forseglings-
materiale komme ut på oversiden når skjøten 
er utført korrekt.

Det overflødige forseglingsmaterialet fjernes 
med et stykke papp etter cirka fem minutter. 
Alltid fra bakkant mot forkant. Pappen trekkes 
alltid mot montøren, slik at forseglingsmate-
rialet trykkes ned istedenfor opp. Eventuelle 
rester av forseglingsmaterialet kan fjernes med 
såpevann.

FØR MONTERINGEN

SELVE MONTERINGEN
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Benkeplaten festes til kjøkkenelementene ved 
hjelp av forhåndsborede skruehull. Vi anbefa-
ler én skrue i for- og bakkant for hver 60 cm. 
Endene av benkeplaten skal alltid festes. Benke-
platen festes eventuelt med skruetvinger under 
monteringen, men husk beskyttelsesklosser for 
å unngå at ståloverflaten skades.

Bakkantlister:  
Hvis benkeplaten leveres med løse bakkanter, 
skal disse alltid forsegles med forseglingsmate-
riale mellom lister og benkeplate – samt mellom 
lister og vegg. Husk dessuten at samtlige gjen-
nom-føringer i stål- og forkantlister skal forseg-
les. Limet skal nå helt frem til forkantlisten.

Oppvaskmaskiner: 
Sørg for god ventilasjon rundt og over oppvask-
maskinen. Over maskinen skal benkeplatens 
underside beskyttes imot vanndamp ved pålim-
ning av alu-tape. Husk dampsperringen skal helt 
frem til forkant og 10 cm inn over tilstøtende 
underskap. Hvis en stålskinne medfølger, skal 
også denne monteres – helt frem til forkanten. 

Stekeovner: 
Hvis stekeovnen er plassert rett under benke-
platen, skal det også her monteres en damp-
sperre. Husk at dampsperren skal nå helt frem 
til forkanten.

Komfyrer: 
Frittstående komfyrer skal alltid løftes minst 
5 mm over benkeplatenivå.

FASTSETTING

HVITEVARER
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BENKEPLATER 
I RUSTFRITT STÅL

V E D L I K E H O L D  A V  B E N K E P L A T E N

STÅLBENKEPLATER:
Tørkes av med en fuktig klut. Unngå stålull, 
siden det kan etterlate små partikler som kan 
utvikle seg til rustflekker.

Unngå også å la støpejernsgryter og -panner bli 
stående rett på platen, da disse kan etterlate 
rust. 

VANLIG VEDLIKEHOLD:
Når stålbenkeplaten er montert, fjernes beskyt-
telsesfolien fra overflaten. Lim fra folien tørkes 
av med sprit eller lignende. Deretter påføres 
im-pregneringsolje, som gnis forsiktig inn med en 
myk klut, alltid i samme retning som ben-
keplaten er børstet – oljen skal hvile i cirka 
ti minutter, og deretter tørkes av med en myk 
klut til platen er »fettfri«. Denne behandlingen 
kan med fordel foretas regelmessig fordi den 
gjør overflaten i stålet mer robust.

Blir benkeplaten ripet opp, kan det pusses 
forsiktig med en spesialsvamp, alltid i samme 
retning som den ferdige benkeplaten er 
børstet, og aldri med vanlig sandpapir. 
Deretter gjentas impregneringen. Platen vil med 
tiden få patina i form av riper, noe som bare 
gjør den enda finere.

DAGLIG VEDLIKEHOLD:
• Etter bruk tørkes benkeplaten ganske enkelt  
 av med en myk, fuktig klut. Tørk etter med en 
 tørr klut for å unngå kalkavleiringer.
• Uttørkede rester fjernes lett med varmt vann 
 tilsatt rengjøringsmiddel.
• Skrap aldri bort uttørkede rester.
• Ved bruk av blekemidler som for eksempel 
 kalkfjerner, skal overflødig middel straks 
 fjernes, siden det lager skjolder i overflaten.
• Skurepulver, stålsvamper, stålbørste eller  
 andre slipemidler bør ikke brukes i den daglige 
 rengjøringen.
• Eventuelle kalkavleiringer eller render kan 
 fjernes med eddikoppløsning eller annet ikke 
 etsende avkalkningsmiddel.
• Du kan med fordel regelmessig (en–to ganger 
 i måneden) bruke et impregneringsmiddel 
 for rustfritt stål, for eksempel såpespon som  
 skal piskes til det skummer godt, smøres ut  
 på platen og deretter tørkes etter med lun- 
 kent vann.

RIPER
Mindre riper kan fjernes med rengjøringsmid-
ler som inneholder slipemidler – for eksempel 
flytende skurepulver, SIDOL metallglans eller 
lignende. Men husk: Puss alltid i sliperetningen.

VARME GJENSTANDER
Vær oppmerksom på at stålet kan misfarges og 
utvide seg når det påvirkes av høye temperatu-
rer.
Dette kan med tiden føre til at den underlimte 
treplaten løsner fra stålet. Unngå derfor å plas-
sere varme gjenstander på bordet. Skulle det 
oppstå andre problemer/skader med benkepla-
ten bør du kontakte forhandleren før du gjør 
forsøk på å utbedre problemet.

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

Vårt sortiment av vasker inneholder mer enn 
200 ulike stålvasker fra renommerte leverandø-
rer.

STÅLVASK:
Tørkes av med en fuktig klut. Siden vasken er rå 
og ubehandlet, blir den misfarget dersom den 
ikke rengjøres med skurepulver eller spesialpro-
dukter. Disse produktene fås i dagligvarehande-
len. 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 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 sandpapir 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.

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

G A R A N T I
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VANLIG VEDLIKEHOLD:
Når stålbenkeplaten er montert, fjernes 
beskyttelsesfolien fra overflaten. Lim fra folien 
tørkes av med sprit eller lignende. 
Såpeflak helles i en skål og tilsettes varmt vann 
fra vannkranen. Pisk til blandingen får en konsis-
tens som fløteskum. Det er bare skummet som 
skal brukes på benkeplaten – det er viktig at 
man behandler hele benkeplaten, slik at det ikke 
blir nyanseforskjeller.
Deretter tørker man av med et kjøkkenhåndkle 
eller en lofri klut.
Det anbefales å utføre denne prosessen jevnlig 
(1-2 ganger per måned).


