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Core BorDPLADer

Finder du grund til at reklamere over det 
leverede produkt, skal dette ske til din for-
handler inden montage påbegyndes, og senest 
8 dage efter modtagelse.

Monterede bordplader betragtes som væren-
de godkendte. Synlige fejl og mangler vil 
derfor ikke være dækket af produktgarantien.

KONTROLLéR BORDPLADEN VED MODTAGELSEN

TR ANSPORT OG OPBE VARING

Løft og indbæring af 
bordpladen skal al-
tid foregå med pladen 
oprejst på langkanten. 
Pladen må aldrig bæres 
liggende.

Bordpladerne bør mon-
teres inden 8 dage fra 
modtagelsen. Indtil da 
skal de opbevares i 
transport emballagen. 
Pladerne skal akklima-
tiseres i min. 24 timer 
inden montering. Rum-
met skal være opvarmet 
til 20 grader og have en 
luftfugtighed på ca. 50%.

Et eventuelt udskærings-
hul eller en gennem-
boring må under ingen 
omstændigheder benyt-
tes som »håndtag«.

Core er et 3 mm kompositmateriale frem-stillet 
af ca. ¼ akrylingredienser i høj kvalitet og ¾ na-
turlige mineraler (alumiumhydroxid) af en aner-
kendt tysk producent.

Den 3 mm kompositplade er oplimet på en 
kvalitetsspånplade. Bagsiden er forseglet med 
højtrykslaminat.
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M O N T A G E  U N D  P F L E G E  V O N

CORE-ARBEITSPLATTEN

Wenn Sie Grund haben, das gelieferte Pro-
dukt zu reklamieren, muss dies vor Beginn 
der Montage und spätestens 8 Tage nach 
Erhalt bei Ihrem Händler erfolgen.

Montierte Arbeitsplatten gelten als ge-
nehmigt. Daher fallen sichtbare Fehler und 
Mängel nicht unter die Produktgarantie.

ÜBERPRÜFEN SIE DIE ARBEITSPLATTE BEI ERHALT

Beim Anheben und 
Tragen der Arbeits-
platte muss die Längs-
seite der Platte stets 
aufrecht sein.
Die Platte darf niemals 
liegend getragen 
werden.

Die Arbeitsplatten 
sollten innerhalb von 
8 Tagen nach Erhalt 
montiert werden. Bis 
dahin müssen sie in der 
Transportverpackung 
aufbewahrt werden. 
Die Platten müssen mindestens 24 Stunden vor der Montage akklimatisiert 
werden. Der Raum muss auf 20 Grad beheizt sein und eine Luftfeuchtigkeit 
von ca. 50 % haben.

Core ist ein 3 mm Verbundwerkstoff, der von 
einem anerkannten deutschen Produzenten aus 
ca. ¼ hochwertigen Acryl-Inhaltsstoffen und 
¾ natürlichen Mineralien (Aluminiumhydroxid) 
hergestellt wird.

Die 3 mm Verbundplatte wird auf eine Qua-
litätsspanplatte geklebt. Die Rückseite ist mit 
Hochdrucklaminat versiegelt.

Unter keinen Um-
ständen sollte ein 
Ausschnittloch oder 
ein Bohrloch als »Griff« 
verwendet werden.



MONTAGE VON CORE-ARBEITSPLATTEN

Überprüfen Sie vor der Montage mithilfe einer 
Wasserwaage, dass die eingebauten Küchenele-
mente waagerecht und im Winkel zueinander 
angeordnet sind.
Falls geringfügige Niveauunterschiede auftreten, 
kann es schwierig sein, die Teile einzupassen. 
Dies kann durch ein geeignetes dünnes Stück 
Furnier oder ähnliches Material behoben werden.

Bei Verbindungen wird die mitgelieferte Feder in 
der Länge angepasst, bevor sie im Nutgang mon-
tiert wird. Die Platten werden nicht vollständig 
zusammengeschoben, und die Verbindungsbe-
schläge werden montiert.

Ziehen Sie die Spannbeschläge abwechselnd an. 
Achten Sie beim Verbinden von Arbeitsplatten 
darauf, dass diese an der Oberfläche bündig 
abschließen. Beim Verbinden tritt das überschüs-
sige Dichtungsmaterial bei ordnungsgemäßer 
Montage nach oben aus.

VOR DER MONTAGE

STANDARD-VERBINDUNG

Das Arbeitsplatten-Set wird lose auf die Kü-
chenelemente gelegt, um zu prüfen, ob Maße 
und Winkel passen. Dann wird die Arbeitsplatte 
wieder von den Küchenelementen genommen. 
Falls die Arbeitsplatte nicht passt, wenden Sie 
sich sofort an Ihren Händler. Hinweis: Sofern 
nicht anders bestellt, werden alle Winkel mit 90 
Grad gefertigt.

Das Dichtungsmaterial, bei dem es sich um die 
beiliegende Schmalfugenmasse (kein Silikon/
Holzleim) handeln muss, wird dann in die Fuge 
eingefüllt, so dass die Rohspanplatte versiegelt 
wird. Besonders wichtig ist die Versiegelung im 
oberen, oberflächennahen Bereich der Rohspan-
platte. In Bezug auf das Eindringen von Wasser in 
die Fugen wird keine Garantie übernommen.

Nach ca. 5 Min. wird das überschüssige Dich-
tungsmaterial mit einem Stück Pappe entfernt. 
Immer von hinten nach vorne. Die Pappe wird 
immer in Richtung des Montierenden gezogen, 
so dass das Dichtungsmaterial nicht nach oben, 
sondern nach unten gedrückt wird. Eventuelle 
Reste des Dichtungsmaterials können mit Seifen-
wasser entfernt werden.

Falls die Schränke Oberseiten haben, müssen 
oben Löcher geschnitten werden, damit even-
tuelle 
Arbeitsplattenverbindungen mit Spannbeschlägen 
aus dem Schrankinneren heraus vorgenommen 
werden können. Wenn in der Küchenfabrik keine 
Schraubenlöcher vorgebohrt wurden, werden 
alle 60 cm Schraubenlöcher gebohrt.

Bei der Plattenmontage auf Elementen ohne 
Oberseite muss die gesamte Länge der Fuge 
mit einer flachen Platte (z. B. Spanplatte/Sperr-
holz oder dergleichen) abgestützt werden. 
Der Spannbeschlag wird von innen im Schrank 
montiert.
Hinweis: Jede Fuge muss stets paarweise abge-
stützt und verschraubt werden.

Bei Ausschnitten für z. B. versenkte Spülbecken 
muss man dafür sorgen, dass die Spanplatte mit 
Aluband versiegelt wird. Ebenso muss stets ein 
Eckradius von min. R5 mm und min. R3 mm an 
der Oberfläche angelegt werden.
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Bordpladen fastgøres til køkkenelementerne ved 
hjælp af de forborede skruehuller. Vi anbefaler en 
skrue i for- og bagkant for hver 60 cm. Enderne af 
bordpladen skal altid fastgøres. Bordpladen fast-
holdes eventuelt med skruetvinger under fastgø-
relsen, men husk beskyttelsesklodser for at undgå 
at beskadige laminatoverfladen.

Vær særlig opmærksom på, at skruerne max. må 
gå 15 mm op i pladen.

Opvaskemaskiner: 
Sørg for god ventilation omkring og over
opvaskemaskinen. Over maskinen skal bord-
pladens underside beskyttes imod vanddamp
ved pålimning af alu-tape. Husk dampspærring
skal helt frem til forkant og 10 cm ind over  
tilstødende skabe. Medfølger stålskinne til  
opvaskemaskinen skal denne også monteres  
– helt til forkant. 

Ovn: 
Hvis ovnen er placeret umiddelbart under bord-
pladen, skal der ligeledes monteres dampspærre. 
Husk dampspærring skal helt frem til forkant.

Komfurer: 
Fritstående komfurer skal altid hæves min. 5 mm 
over bordpladeniveau.

HVIDEVARERFASTGØRELSEN

SKJULT SAMLING
Det er muligt at foretage samlinger i Core bord-
plader, hvor samlingen mellem de 2 plader er 
skjult. 

Forberedelse for skjulte samlinger skal altid være 
udført fra fabrik, og der må kun anvendes den 
limtype, der leveres med pladen.

Inden det er muligt at udføre disse samlinger, så 
skal følgende være klargjort:

•  Nødvendige udskæringer i elementer for koge-
plader og vask skal være udført.

•  Pladerne skal være akklimatiseret i min. 24 
timer.

•  Pladerne skal være lagt op på elementerne og 
udskæringer/mål skal være kontrolleret.

Samlingen udføres således:
1.  Pladerne skal inden sammenføjningen tilrettes 

hinanden.

2.  Kontrollér om samlingen passer nøjagtigt og er 
tæt. Om nødvendigt skal opretstående spåner 
fra mellemlaget (spånpladen) efterbearbejdes 
let med slibepapir.

3.  Rengør limfladerne grundigt med sprit og der-
efter må de rengjorte limflader ikke berøres 
mere.

4.  Nedenunder not/fer skal der påføres en tynd 
streng smalfugemasse. (Fig. 1)

5. Anbring pladerne med en afstand på ca. 3 mm.

6.  I mellemrummet skal der lægges en matchende 
2-komponent lim. Anvend udelukkende den 
originale Core lim. De første 3 cm af limen 
kan ikke anvendes. (Fig. 2)

7.  Sørg for, at alle limflader er tilstrækkeligt   
dækket med 2-komponent limen.

8.  Før pladerne helt sammen og tilspænd dem let 
vha. medsendte samlebeslag.

9. Kontrollér, at overskydende lim trænger ud 
 overalt. Denne lim skal ikke fjernes!

10.  Pladerne kan efter den lette tilspænding 
tilrettes i ca. 5 minutter. Jo mere nøjagtig 
tilretning, des mindre er efter følgende slibe-
arbejde nødvendig.

11.  Samlebeslagene skal kun spændes håndfast.

12.  Limen skal have lov til at hærde.

13.  På forkanten bør den overskydende lim 
forsigtigt fjernes efter ca. 15 minutter med et 
stemmejern, da dette sted efter fuldstændig 
hærdning er svært at efterslibe.

14.  Efter ca. 45 minutter er den overskydende 
limvulst hærdet igennem og kan fjernes med 
et stemmejern eller en overfræser. (Fig. 3)

15.    Efterfølgende skal limfugen slibes med en 
excentersliber. Der afsluttes med korn 240.

Smalfugemasse
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Smalfugemasse

MONTERING AF  CORE BORDPL ADER

2

Før monteringen skal du ved hjælp af vaterpas 
kontrollere, at de monterede køkkenelemen-
ter er opstillet vandret og i vinkel på hinanden. 
Forekommer der mindre niveauforskelle, kan det 
være vanskeligt af få en samling til at passe. Dette 
kan afhjælpes af et passende tyndt stykke finér 
eller lignende materiale.

Ved samlinger tilpasses den medsendte fer i 
længden inden den monteres i notgangen. 
Pladerne skubbes ikke helt sammen, og samle-
beslag monteres.

Bordpladesættet lægges løst op på køkkenele-
menterne for at kontrollere om mål og vinkler 
passer. Derefter tages bordpladen af køkkenele-
menterne igen. Passer bordpladen ikke, kontakt 
da omgående din forhandler. Bemærk: Alle vink-
ler er produceret ud fra 90 grader, med mindre 
andet er bestilt.

Forseglingsmaterialet, som skal være den med-
følgende smalfugemasse (ikke silikone/trælim), 
fyldes herefter ned i samlingen, således at man 
opnår forsegling af den rå spånplade. Forseglingen 
er især vigtig på den øverste del af den rå spånplade 
nærmest overfladen. Der ydes ikke garanti i forbin-
delse med vandindtrængning i samlingerne.

Hvis der er top i skabene, skal der skæres hul 
i toppen, for at tilspænding af eventuelle bord-
pladesamlinger med spændebeslag kan foretages 
inde fra skabet. Såfremt der fra køkkenfabrikken 
ikke er forboret til skruehuller, bores skruehuller 
for hver 60 cm.

FØR MONTERINGEN

STANDARD SAMLING

Ved plademontering på elementer uden top skal 
samlingen understøttes i hele længden med plan 
plade (f.eks. spånplade/krydsfiner eller lign.) 
Spændbeslaget monteres inde fra skabet.
Bemærk: Enhver samling skal altid understøttes 
og monteres med skruer parvis.

Efter ca. 5 min. fjernes det overskydende for-
seglingsmateriale med et stykke pap. Altid fra 
bagkant mod forkant. Pappet trækkes altid mod 
montøren, således at forseglingsmaterialet tryk-
kes ned i stedet for op. Eventuelle rester af
forseglingsmaterialet kan fjernes med sæbevand.

Spændbeslagene tilspændes skiftevis. I forbindelse 
med sammenspændinger af bordplader skal man 
sikre sig, at de flugter i overfladen. Ved sammen-
spændingen vil det overskydende forseglings-
materiale ved korrekt samling komme ovenud.
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VERDECKTE FUGE
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BEFESTIGUNG
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hende Späne aus der Zwischenschicht (Span-
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(Abb. 1)
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15.  Anschließend muss die Klebefuge mit einem 
Exzenterschleifer abgeschliffen werden. Mit 
Körnung 240 abschließen.
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Bordpladen fastgøres til køkkenelementerne ved 
hjælp af de forborede skruehuller. Vi anbefaler en 
skrue i for- og bagkant for hver 60 cm. Enderne af 
bordpladen skal altid fastgøres. Bordpladen fast-
holdes eventuelt med skruetvinger under fastgø-
relsen, men husk beskyttelsesklodser for at undgå 
at beskadige laminatoverfladen.

Vær særlig opmærksom på, at skruerne max. må 
gå 15 mm op i pladen.

Opvaskemaskiner: 
Sørg for god ventilation omkring og over
opvaskemaskinen. Over maskinen skal bord-
pladens underside beskyttes imod vanddamp
ved pålimning af alu-tape. Husk dampspærring
skal helt frem til forkant og 10 cm ind over  
tilstødende skabe. Medfølger stålskinne til  
opvaskemaskinen skal denne også monteres  
– helt til forkant. 

Ovn: 
Hvis ovnen er placeret umiddelbart under bord-
pladen, skal der ligeledes monteres dampspærre. 
Husk dampspærring skal helt frem til forkant.

Komfurer: 
Fritstående komfurer skal altid hæves min. 5 mm 
over bordpladeniveau.

HVIDEVARERFASTGØRELSEN

SKJULT SAMLING
Det er muligt at foretage samlinger i Core bord-
plader, hvor samlingen mellem de 2 plader er 
skjult. 

Forberedelse for skjulte samlinger skal altid være 
udført fra fabrik, og der må kun anvendes den 
limtype, der leveres med pladen.

Inden det er muligt at udføre disse samlinger, så 
skal følgende være klargjort:

•  Nødvendige udskæringer i elementer for koge-
plader og vask skal være udført.

•  Pladerne skal være akklimatiseret i min. 24 
timer.

•  Pladerne skal være lagt op på elementerne og 
udskæringer/mål skal være kontrolleret.

Samlingen udføres således:
1.  Pladerne skal inden sammenføjningen tilrettes 

hinanden.

2.  Kontrollér om samlingen passer nøjagtigt og er 
tæt. Om nødvendigt skal opretstående spåner 
fra mellemlaget (spånpladen) efterbearbejdes 
let med slibepapir.

3.  Rengør limfladerne grundigt med sprit og der-
efter må de rengjorte limflader ikke berøres 
mere.

4.  Nedenunder not/fer skal der påføres en tynd 
streng smalfugemasse. (Fig. 1)

5. Anbring pladerne med en afstand på ca. 3 mm.

6.  I mellemrummet skal der lægges en matchende 
2-komponent lim. Anvend udelukkende den 
originale Core lim. De første 3 cm af limen 
kan ikke anvendes. (Fig. 2)

7.  Sørg for, at alle limflader er tilstrækkeligt   
dækket med 2-komponent limen.

8.  Før pladerne helt sammen og tilspænd dem let 
vha. medsendte samlebeslag.

9. Kontrollér, at overskydende lim trænger ud 
 overalt. Denne lim skal ikke fjernes!

10.  Pladerne kan efter den lette tilspænding 
tilrettes i ca. 5 minutter. Jo mere nøjagtig 
tilretning, des mindre er efter følgende slibe-
arbejde nødvendig.

11.  Samlebeslagene skal kun spændes håndfast.

12.  Limen skal have lov til at hærde.

13.  På forkanten bør den overskydende lim 
forsigtigt fjernes efter ca. 15 minutter med et 
stemmejern, da dette sted efter fuldstændig 
hærdning er svært at efterslibe.

14.  Efter ca. 45 minutter er den overskydende 
limvulst hærdet igennem og kan fjernes med 
et stemmejern eller en overfræser. (Fig. 3)

15.    Efterfølgende skal limfugen slibes med en 
excentersliber. Der afsluttes med korn 240.

Smalfugemasse
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Før monteringen skal du ved hjælp af vaterpas 
kontrollere, at de monterede køkkenelemen-
ter er opstillet vandret og i vinkel på hinanden. 
Forekommer der mindre niveauforskelle, kan det 
være vanskeligt af få en samling til at passe. Dette 
kan afhjælpes af et passende tyndt stykke finér 
eller lignende materiale.

Ved samlinger tilpasses den medsendte fer i 
længden inden den monteres i notgangen. 
Pladerne skubbes ikke helt sammen, og samle-
beslag monteres.

Bordpladesættet lægges løst op på køkkenele-
menterne for at kontrollere om mål og vinkler 
passer. Derefter tages bordpladen af køkkenele-
menterne igen. Passer bordpladen ikke, kontakt 
da omgående din forhandler. Bemærk: Alle vink-
ler er produceret ud fra 90 grader, med mindre 
andet er bestilt.

Forseglingsmaterialet, som skal være den med-
følgende smalfugemasse (ikke silikone/trælim), 
fyldes herefter ned i samlingen, således at man 
opnår forsegling af den rå spånplade. Forseglingen 
er især vigtig på den øverste del af den rå spånplade 
nærmest overfladen. Der ydes ikke garanti i forbin-
delse med vandindtrængning i samlingerne.

Hvis der er top i skabene, skal der skæres hul 
i toppen, for at tilspænding af eventuelle bord-
pladesamlinger med spændebeslag kan foretages 
inde fra skabet. Såfremt der fra køkkenfabrikken 
ikke er forboret til skruehuller, bores skruehuller 
for hver 60 cm.

FØR MONTERINGEN

STANDARD SAMLING

Ved plademontering på elementer uden top skal 
samlingen understøttes i hele længden med plan 
plade (f.eks. spånplade/krydsfiner eller lign.) 
Spændbeslaget monteres inde fra skabet.
Bemærk: Enhver samling skal altid understøttes 
og monteres med skruer parvis.

Efter ca. 5 min. fjernes det overskydende for-
seglingsmateriale med et stykke pap. Altid fra 
bagkant mod forkant. Pappet trækkes altid mod 
montøren, således at forseglingsmaterialet tryk-
kes ned i stedet for op. Eventuelle rester af
forseglingsmaterialet kan fjernes med sæbevand.

Spændbeslagene tilspændes skiftevis. I forbindelse 
med sammenspændinger af bordplader skal man 
sikre sig, at de flugter i overfladen. Ved sammen-
spændingen vil det overskydende forseglings-
materiale ved korrekt samling komme ovenud.
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samlingen understøttes i hele længden med plan 
plade (f.eks. spånplade/krydsfiner eller lign.) 
Spændbeslaget monteres inde fra skabet.
Bemærk: Enhver samling skal altid understøttes 
og monteres med skruer parvis.

Efter ca. 5 min. fjernes det overskydende for-
seglingsmateriale med et stykke pap. Altid fra 
bagkant mod forkant. Pappet trækkes altid mod 
montøren, således at forseglingsmaterialet tryk-
kes ned i stedet for op. Eventuelle rester af
forseglingsmaterialet kan fjernes med sæbevand.

Spændbeslagene tilspændes skiftevis. I forbindelse 
med sammenspændinger af bordplader skal man 
sikre sig, at de flugter i overfladen. Ved sammen-
spændingen vil det overskydende forseglings-
materiale ved korrekt samling komme ovenud.
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Bordpladen fastgøres til køkkenelementerne ved 
hjælp af de forborede skruehuller. Vi anbefaler en 
skrue i for- og bagkant for hver 60 cm. Enderne af 
bordpladen skal altid fastgøres. Bordpladen fast-
holdes eventuelt med skruetvinger under fastgø-
relsen, men husk beskyttelsesklodser for at undgå 
at beskadige laminatoverfladen.

Vær særlig opmærksom på, at skruerne max. må 
gå 15 mm op i pladen.

Opvaskemaskiner: 
Sørg for god ventilation omkring og over
opvaskemaskinen. Over maskinen skal bord-
pladens underside beskyttes imod vanddamp
ved pålimning af alu-tape. Husk dampspærring
skal helt frem til forkant og 10 cm ind over  
tilstødende skabe. Medfølger stålskinne til  
opvaskemaskinen skal denne også monteres  
– helt til forkant. 

Ovn: 
Hvis ovnen er placeret umiddelbart under bord-
pladen, skal der ligeledes monteres dampspærre. 
Husk dampspærring skal helt frem til forkant.

Komfurer: 
Fritstående komfurer skal altid hæves min. 5 mm 
over bordpladeniveau.

HVIDEVARERFASTGØRELSEN

SKJULT SAMLING
Det er muligt at foretage samlinger i Core bord-
plader, hvor samlingen mellem de 2 plader er 
skjult. 

Forberedelse for skjulte samlinger skal altid være 
udført fra fabrik, og der må kun anvendes den 
limtype, der leveres med pladen.

Inden det er muligt at udføre disse samlinger, så 
skal følgende være klargjort:

•  Nødvendige udskæringer i elementer for koge-
plader og vask skal være udført.

•  Pladerne skal være akklimatiseret i min. 24 
timer.

•  Pladerne skal være lagt op på elementerne og 
udskæringer/mål skal være kontrolleret.

Samlingen udføres således:
1.  Pladerne skal inden sammenføjningen tilrettes 

hinanden.

2.  Kontrollér om samlingen passer nøjagtigt og er 
tæt. Om nødvendigt skal opretstående spåner 
fra mellemlaget (spånpladen) efterbearbejdes 
let med slibepapir.

3.  Rengør limfladerne grundigt med sprit og der-
efter må de rengjorte limflader ikke berøres 
mere.

4.  Nedenunder not/fer skal der påføres en tynd 
streng smalfugemasse. (Fig. 1)

5. Anbring pladerne med en afstand på ca. 3 mm.

6.  I mellemrummet skal der lægges en matchende 
2-komponent lim. Anvend udelukkende den 
originale Core lim. De første 3 cm af limen 
kan ikke anvendes. (Fig. 2)

7.  Sørg for, at alle limflader er tilstrækkeligt   
dækket med 2-komponent limen.

8.  Før pladerne helt sammen og tilspænd dem let 
vha. medsendte samlebeslag.

9. Kontrollér, at overskydende lim trænger ud 
 overalt. Denne lim skal ikke fjernes!

10.  Pladerne kan efter den lette tilspænding 
tilrettes i ca. 5 minutter. Jo mere nøjagtig 
tilretning, des mindre er efter følgende slibe-
arbejde nødvendig.

11.  Samlebeslagene skal kun spændes håndfast.

12.  Limen skal have lov til at hærde.

13.  På forkanten bør den overskydende lim 
forsigtigt fjernes efter ca. 15 minutter med et 
stemmejern, da dette sted efter fuldstændig 
hærdning er svært at efterslibe.

14.  Efter ca. 45 minutter er den overskydende 
limvulst hærdet igennem og kan fjernes med 
et stemmejern eller en overfræser. (Fig. 3)

15.    Efterfølgende skal limfugen slibes med en 
excentersliber. Der afsluttes med korn 240.

Smalfugemasse
Schmalfugenmasse

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3
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A T T E N T I O N

Wir haben diese Tipps zusammengestellt, um Ihre 
Fragen zur Pflege der Core-Arbeitsplatten zu 
beantworten. Um den schönen Glanz zu erhalten, 
empfehlen wir Ihnen, unsere Pflegehinweise sorg-
fältig zu befolgen. Dann behält die Core- 
Arbeitsplatte für lange Zeit ihr schönes Finish.

Bei der täglichen Reinigung genügt es, die Core- 
Arbeitsplatte mit einem weichen Tuch und 
 sauberem Wasser abzuwischen. Die meisten Fle-
cken und Fett können mit Wasser und Spülmittel 
entfernt werden. Die gesamte Oberfläche sollte 
gelegentlich gründlich gereinigt werden, um zu 
verhindern, dass der Glanz ungleichmäßig wird.

Wir empfehlen, zur Reinigung und Pflege stets den 
Surface Cleaner zu verwenden. Dieser wird von 
Ihrem Küchenverkäufer vertrieben. Dem Produkt 
liegt eine eigene Anleitung bei.
Core-Arbeitsplatten sind nicht pflegefrei, benöti-
gen jedoch nur minimale Pflege, um gut auszuse-
hen.

Wenn Sie mit dem Glanz nicht zufrieden sind, oder 
wenn das Finish ungleichmäßig geworden ist, kön-
nen Sie die Oberfläche von Core immer polieren.

FLECKENTFERNUNG
Probieren Sie zuerst die einfachen Lösungen aus 
und beginnen Sie immer so schnell wie möglich mit 
der Fleckentfernung. Wenn Flecken zurückblei-
ben, tragen Sie etwas milde Scheuercreme auf ein 
Tuch auf und reiben Sie es mit sanften kreisenden 
Bewegungen.

Vermeiden Sie bei der täglichen Reinigung grobe 
Scheuerschwämme. Starke Scheuermittel oder 

STAHLSPÜLBECKEN
Mit einem ausgewrungenen Tuch abwischen. Da 
das Spülbecken roh und unbehandelt ist, verfärbt 
es sich, sofern es nicht mit Schleifpulver oder 
Spezialprodukten aus dem Lebensmittelhandel 
gereinigt wird. Vermeiden Sie Stahlwolle, da 
diese kleine Partikel hinterlassen kann, die sich zu 
Rostflecken entwickeln können.

Lassen Sie auch keine gusseisernen Töpfe und
Pfannen im Spülbecken zurück, da diese Rost 
hinterlassen können. Wenn kleine Kratzer oder 

Diese Arbeitsplatte wurde nach Ihren Wüns-
chen und den angegebenen Maßen hergestellt. 
Während der Herstellung wurde die Arbeits-
platte einer Qualitätskontrolle unterzogen, um 
sicherzustellen, dass unsere Qualitätsziele einge-

die grüne Seite des Scheuerschwamms (wie 
Scotch-Brite™) sollten nur verwendet werden, um 
sehr schwierige Flecken zu entfernen.
Schwierige Flecken können entstehen, wenn 
stark färbende Flüssigkeiten, wie z. B. Tinte, bei 
längerem Kontakt in die Oberfläche eindringen. 
Nach der Verwendung solcher starker Mittel sollte 
darauf geachtet werden, die glänzende Oberfläche 
wiederherzustellen, indem das für die Reinigung 
der Oberfläche beschriebene Verfahren wieder-
holt wird.

GRAFITTI, TINTE  
UND KUGELSCHREIBER
Lassen sich, wie unter der Fleckentfernung be-
schrieben, leicht abwaschen.

BRANDFLECKEN UND ANDERE 
SCHWIERIGEN FLECKEN
Mit Schleifmittel und einem feinen Schwamm 
entfernen.

CHEMIKALIEN
Starke Chemikalien (wie Aceton, mineralisches 
Terpentin, Chlor, Abflussreiniger, Ofenreiniger 
usw.) sollten sofort mit Wasser und Spülmittel 
abgewaschen werden, um Schäden an der Ober-
fläche zu vermeiden. Nagellack kann mit Nagel-
lackentferner (ohne Aceton) entfernt und an-
schließend mit klarem Wasser abgespült werden.

Wenn der Schaden nicht sofort erkannt wird, 
oder wenn die Oberfläche über einen längeren 
Zeitraum Chemikalien ausgesetzt ist (z. B. aus 
einem undichten Behälter), müssen Sie sich mögli-
cherweise an Ihren Küchenverkäufer wenden, der 

Rostflecken durch das oben Genannte verursacht 
werden, kann ein rohes und unbehandeltes Stahl-
spülbecken mit Längsbewegungen mit Schleifpa-
pier mit min. Korn 220 geputzt werden, da ein 
rostfreies Stahlspülbecken nicht rosten kann. Bei 
den Spülbecken, die mit einer kleinen Spülkam-
mer geliefert werden, ist der Stahl des kleinen 
Beckens in der Regel matter.

QUARZSPÜLBECKEN
Die tägliche Pflege ist einfach. Verwenden Sie ei-
nen normalen Scheuerschwamm mit etwas Spül-

halten werden. Eventuelle Schäden oder Kratzer, 
die nach der Montage festgestellt werden, sind 
auf Montageschäden zurückzuführen, die nicht 
von unserer Produktgarantie abgedeckt sind.

die DFI-GEISLER-Serviceabteilung kontaktieren 
wird.

MIT HITZE VORSICHTIG SEIN
Stellen Sie keine heißen Töpfe, insbesondere keine 
Gusseisentöpfe, direkt auf die Core-Arbeitsplatte.
Ein heißer Topf kann die meisten Oberflächen 
beschädigen! Verwenden Sie Untersetzer.

Lassen Sie das kalte Wasser laufen, wenn Sie 
kochende Flüssigkeiten in die Core-Spülbecken 
gießen, um Beschädigungen der Oberfläche zu 
vermeiden.

KRATZER VERMEIDEN
Schneiden Sie niemals mit einem scharfen Messer 
direkt auf der Core-Arbeitsplatte. Dies kann die 
Oberfläche beschädigen.
Verwenden Sie stattdessen ein Schneidbrett. Wie 
alle Materialien kann Core Kratzer bekommen. 
Kratzer, Staub und Kalkablagerungen durch Ab-
wischen und normale Abnutzung sind bei dunklen 
Farben deutlicher zu sehen als bei hellen.

MECHANISCHE SCHÄDEN
Wenn eine Core-Arbeitsplatte beschädigt wird, 
indem z. B. ein schwerer und spitzer Gegenstand 
herabfällt und einen Riss erzeugt oder eine Ecke 
der Platte zerstört, kann dies so repariert werden, 
dass es kaum noch zu sehen ist.
Core ist einzigartig, da es repariert und poliert 
werden kann und sein altes Finish zurückerhält!

Wenn Sie keinen Erfolg damit haben, wenden Sie 
sich an Ihren Küchenverkäufer, der veranlasst, 
dass die Reparatur von DFI-GEISLER durchgeführt 
wird.

mittel, wenn das Spülbecken verschmutzt ist. Bei 
starken Kalkablagerungen kann man heißen Essig 
(7 %) für ein paar Minuten im Becken lassen.
Mit Wasser nachspülen. Es gibt auch spezielle 
Produkte für die Reinigung von Quarzspülbecken, 
die beim Lieferanten des Spülbeckens erhältlich 
sind.

Allgemein: Es wird empfohlen, das Spülbecken 
nach Gebrauch mit einem weichen Tuch oder 
Handtuch abzuwischen, um die Gefahr von Abla-
gerungen oder dergleichen zu verringern.

Das Reklamationsrecht richtet sich nach dem 
Verbraucherschutzgesetz und umfasst alles, was 
mit der Herstellung der Arbeitsplatte zusam-
menhängt. Die Garantie für geklebte Spülbecken 
beträgt 5 Jahre.

Scannen Sie den  
Code, um das Montage-

video anzusehen
Oder besuchen Sie:

www.montering.bordbehandling.dk

In mehreren Sprachen verfügbar
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