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

LAMINATBORDPLADE

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.

KONTROLLER BORDPLADEN VED MODTAGELSEN

T R A N S P O R T  O G  O P B E V A R I N G

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

Hvis bordpladen op-
bevares liggende inden 
montagen, skal den 
understøttes tilstræk-
keligt solidt.

Et eventuelt 
udskæringshul eller 
en gennemboring må 
under ingen omstæn-
digheder benyttes
som »håndtag«.

For at bordpladen kan leve op til Deres forvent-
ninger, er det vigtigt, at bordpladen transpor-
teres, monteres og vedligeholdes korrekt. Hvis 
dette opnås, har De glæde af bordpladen de 
næste mange år. 

Denne vejledning vil give Dem de rette forud-
sætninger for korrekt montage og vedligehold 
af bordpladen.

DFI-GEISLER anvender kun laminater fra Euro-
pas førende producenter. Laminat består af 
sammen-presset papirmateriale med dekorpapir 
og et beskyttelseslag øverst. 

Laminat er modstandsdygtig overfor almindelige 
kemikalier og rengøringsmidler i husholdningen. 
Dog ikke kraftige syrer og baser. Laminaten er 
varmefast og tåler varme op til 110°C. Benyt 
dog altid afsætningsunderlag, da metalgryder let 
overstiger opvarmningspunktet, hvorved over-
fladen beskadiges for bestandigt. 

El-kedler, kaffemaskiner og lignende bør ikke stå 
på eller ved samlinger, da utætheder/kondens 
eller lignende kan forårsage opbuling eller vand-
indtrængning, som vores garanti ikke dækker. 

Skurepulver, ståluld eller andre slibende rengø-
ringsmidler bør undgås, da disse midler kan ridse 
laminaten og kan fjerne det øverste beskyttelses-
lag. 

Rødvin, blæk, rødbedesaft eller anden stærk 
frugtfarve bør fjernes hurtigst muligt for at undgå 
misfarvning af laminaten. Laminaten er meget 
slidstærk. Anvend dog aldrig knive direkte mod 
laminatoverfladen, men benyt altid skærebræt og 
undgå materialer som f.eks. lertøj og støbejerns-
gryder – det kan ridse bordpladen. 

Bemærk: Glatte laminater er mere modtagelige 
overfor ridser.
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M O N T A G E  U N D  P F L E G E  V O N

LAMINATARBEITSPLATTEN

ÜBERPRÜFEN SIE DIE ARBEITSPLATTE BEI ERHALT

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

Wird die Arbeitsplat-
te vor der Montage 
liegend gelagert, muss 
sie ausreichend fest 
abgestützt werden.

Damit die Arbeitsplatte Ihre Erwartungen erfül-
len kann, ist es wichtig, dass sie ordnungsgemäß 
transportiert, montiert und gepflegt wird. Wenn 
dies erfolgt, werden Sie viele Jahre lang Freude 
an der Arbeitsplatte haben.

Diese Anleitung gibt Ihnen die richtigen Voraus-
setzungen für die ordnungsgemäße Montage und 
Pflege der Arbeitsplatte.

DFI-GEISLER verwendet ausschließlich Laminate 
führender europäischer Hersteller. Das Laminat 
besteht aus komprimiertem Papiermaterial mit 
Dekopapier und einer Schutzschicht darüber.

Laminat ist gegenüber normalen Chemikalien 
und Haushaltsreinigern beständig. Jedoch nicht 

gegenüber starken Säuren und Basen. Das La-
minat ist hitzebeständig und hält Temperaturen 
von bis zu 110 °C stand. Verwenden Sie jedoch 
stets Abstellmöglichkeiten, da Metalltöpfe den 
Erwärmungspunkt leicht überschreiten und 
die Oberfläche dadurch dauerhaft beschädigt 
werden kann.

Wasserkocher, Kaffeemaschinen und Ähnliches 
dürfen nicht auf oder an Fugen stehen, da Un-
dichtigkeiten/Kondenswasser oder dergleichen 
ein Aufquellen oder Eindringen von Wasser ver-
ursachen können, das von unserer Garantie nicht 
abgedeckt wird.Scheuerpulver, Stahlwolle oder 
andere scheuernde Reinigungsmittel sollten ver-
mieden werden, da diese das Laminat zerkratzen 
und die obere Schutzschicht entfernen können.

Rotwein, Tinte, Rote-Bete-Saft oder andere 
kräftige Fruchtfarben sollten so schnell wie 
möglich entfernt werden, um Verfärbungen des 
Laminats zu vermeiden. Auslaufendes Wasser, 
das über die Vorderseite der Arbeitsplatte rinnt, 
muss sofort abgewischt werden, damit die Rück-
seite der Arbeitsplatte nicht beschädigt wird.
Das Laminat ist sehr verschleißfest. Verwen-
den Sie jedoch niemals Messer direkt auf der 
Laminatoberfläche, sondern benutzen Sie immer 
Schneidbretter und vermeiden Sie Materialien 
wie Keramik- und Gusseisentöpfe – diese kön-
nen die Arbeitsplatte zerkratzen.

Hinweis:  
Glatte Laminate sind anfälliger für Kratzer.

Unter keinen Umstän-
den sollte ein Aus-
schnittloch oder ein 
Bohrloch als »Griff« 
verwendet werden.

TRANSPORT UND AUFBEWAHRUNG

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.
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Før monteringen skal du ved hjælp af vaterpas 
kontrollere, at de monterede køkkenelementer 
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.

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

Hvis der er top i skabene, skal der skæres hul i 
toppen, for at tilspænding af eventuelle bordpla-
desamlinger med spændebeslag kan foretages 
inde fra skabet. Såfremt der fra køkkenfabrikken 
ikke er forboret til skruehuller, bores skruehul-
ler for hver 60 cm. Plader skal understøttes for 
hver 600 mm.

Bordpladerne lægges op på elementerne for 
endelig fastgørelse. Hvis bordpladen er leveret 
med monteret bagkant, skal forseglingsmate-
riale påføres mellem bagkant og væg. Ved fugtigt 
murværk skal hele bagkantens bagside forsegles.

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

Forseglingsmaterialet, som skal være den med-
følgende smalfuge-masse (ikke silikone/trælim), 
fyldes herefter ned i samlingen, således at man op-
når forsegling af den rå spånplade. Forseglingen er 
især vigtig på den øverste del af den rå spånplade 
nærmest laminatoverfladen. Der ydes ikke garanti 
i forbindelse med vandindtrængning i samlingerne.

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.
Fladjern monteres på undersiden af bordpla-
den under samling ved forkant, så samling ikke 
tander i forkant.
Bemærk: Enhver samling skal altid understøttes 
og monteres med skruer parvis.

Spændbeslagene tilspændes skiftevis. I forbin-
delse med sammenspændinger af bordplader 
skal man sikre sig, at de flugter i overfladen. 
Ved sammenspændingen vil det overskydende 
forseglings-materiale ved korrekt samling kom-
me ovenud.

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.

FØR MONTERINGEN

SELVE MONTERINGEN
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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. Ender-
ne af bordpladen skal altid fastgøres. Bordpladen 
fastholdes eventuelt med skruetvinger under 
fastgørelsen, men husk beskyttelsesklodser for 
at undgå at beskadige laminatoverfladen.

Bagkantlister: 
Hvis bordpladen leveres med løse bagkanter, 
skal disse altid forsegles med forseglingsmate-
riale mellem liste og bordplade – samt mellem 
liste og væg. Husk endvidere at samtlige gen-
nemføringer i laminaten forsegles. Limen skal 
helt frem til forkantliste.

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. Og er der vask ved tilstødende 
skab, skal alutape monteres langs hele forkanten 
og 10 cm ind over næste skab igen. 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.

Afmærk vaskens placering ved at lægge vasken 
omvendt og afmærke omridset på køkkenbor-
det. Mål herefter bredden af vaskens krave og 
afmærk udskæringens endelige størrelse inde 
i det første område. Skær hullet ud med en 
stiksav. Udskæring til nedfældning af vask eller 
kogeplade skal forsegles fra underkant til over-
kant hele vejen rundt med fx lak, silicone, fuge-
masse, alukraft for at undgå fugtindtrængning i 
bordpladen.

Ved planlimet kogeplade: 
Ved planlimede kogeplader skal kogepladen 
klodses op så den ligger lige under bordplade 
niveau.

Fyld forseglingsmateriale i vaskens krave, før 
den sættes på plads og fastspændes. Ved mon-
tering af blandingsbatterier bores de nødven-
dige huller til rør. Her skal også forsegles med 
forseglingsmateriale, da alle gennemføringer i 
laminaten skal forsegles.

FASTGØRELSEN

HVIDEVARER

MONTERING AF NEDFÆLDET VASK/KOGEPLADE

MONTAGE VON LAMINATARBEITSPLATTEN

Bei der Plattenmontage auf Elementen ohne 
Ober  seite muss die gesamte Länge der Fuge mit 
einer flachen Platte (z. B. Spanplatte/Sperrholz 
oder dergleichen) abgestützt werden. Der Spann-
beschlag wird von innen im Schrank montiert.
Bei der Montage werden unter der Fuge an der 
Vorderkante der Unterseite der Arbeitsplatte 
Flacheisen montiert, damit die Fuge sich nicht an 
der Vorderkante verklemmt.

Die Arbeitsplatten werden zur endgültigen 
Befestigung auf die Elemente gelegt. Wenn die 
Arbeitsplatte mit einer montieren Hinterkante 
geliefert wird, muss Dichtungsmaterial zwischen 
Hinterkante und Wand aufgetragen werden. Bei 
feuchtem Mauerwerk muss die gesamte Rücksei-
te der Hinterkante versiegelt werden.

Überprüfen Sie vor der Montage mithilfe einer 
Wasserwaage, dass die eingebauten Küchen-
elemente 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.

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.

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.

Das Arbeitsplatten-Set wird lose auf die Küchen-
elemente 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.

Nach ca. 5 Min. wird das überschüssige Dichtungs-
material 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 Dich-
tungsmaterials können mit Seifenwasser entfernt 
werden.

Das Dichtungsmaterial, bei dem es sich um die 
beiliegende Schmalfugenmasse (kein Silikon/Holz-
leim) handeln muss, wird dann in die Fuge einge-
füllt, so dass die Rohspanplatte versiegelt wird. 
Besonders wichtig ist die Versiegelung im Bereich 
der Rohspanplatte, der dem Laminat am nächsten 
ist. In Bezug auf das Eindringen von Wasser in die 
Fugen wird keine Garantie übernommen.
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VOR DER MONTAGE

DIE MONTAGE

Hinweis: Jede Fuge muss stets paarweise abgestützt und verschraubt 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. Ender-
ne af bordpladen skal altid fastgøres. Bordpladen 
fastholdes eventuelt med skruetvinger under 
fastgørelsen, men husk beskyttelsesklodser for 
at undgå at beskadige laminatoverfladen.

Bagkantlister: 
Hvis bordpladen leveres med løse bagkanter, 
skal disse altid forsegles med forseglingsmate-
riale mellem liste og bordplade – samt mellem 
liste og væg. Husk endvidere at samtlige gen-
nemføringer i laminaten forsegles. Limen skal 
helt frem til forkantliste.

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. Og er der vask ved tilstødende 
skab, skal alutape monteres langs hele forkanten 
og 10 cm ind over næste skab igen. 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.

Afmærk vaskens placering ved at lægge vasken 
omvendt og afmærke omridset på køkkenbor-
det. Mål herefter bredden af vaskens krave og 
afmærk udskæringens endelige størrelse inde 
i det første område. Skær hullet ud med en 
stiksav. Udskæring til nedfældning af vask eller 
kogeplade skal forsegles fra underkant til over-
kant hele vejen rundt med fx lak, silicone, fuge-
masse, alukraft for at undgå fugtindtrængning i 
bordpladen.

Ved planlimet kogeplade: 
Ved planlimede kogeplader skal kogepladen 
klodses op så den ligger lige under bordplade 
niveau.

Fyld forseglingsmateriale i vaskens krave, før 
den sættes på plads og fastspændes. Ved mon-
tering af blandingsbatterier bores de nødven-
dige huller til rør. Her skal også forsegles med 
forseglingsmateriale, da alle gennemføringer i 
laminaten skal forsegles.

FASTGØRELSEN

HVIDEVARER

MONTERING AF NEDFÆLDET VASK/KOGEPLADE
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MONTAGE VON LAMINATARBEITSPLATTEN

Markieren Sie die Position des Spülbeckens, 
indem Sie das Spülbecken umgedreht hinlegen 
und den Umriss auf der Küchenplatte markieren. 
Messen Sie dann die Breite des Flanschs des 
Spülbeckens und markieren Sie die endgültige 
Größe des Ausschnitts im ersten Bereich. 
Schneiden Sie das Loch mit einer Stichsäge aus. 
Der Ausschnitt für das Einlassen des Spülbek-
kens oder der Kochplatte muss von der Unter-

Geschirrspüler:
Sorgen Sie für gute Belüftung um und über dem 
Geschirrspüler. Oberhalb der Maschine muss 
die Unterseite der Arbeitsplatte durch Aufkle-
ben von Aluminiumband gegen Wasserdampf 
geschützt werden. Denken Sie daran, dass die 
Dampfsperre bis zur Vorderkante und 10 cm 

Befestigen Sie die Arbeitsplatte mithilfe der 
vorgebohrten Schraubenlöcher an den Küchen-
elementen. Wir empfehlen, alle 60 cm eine 
Schraube an der Vorder- und Hinterkante 
anzubringen.  
Die Enden der Arbeitsplatte müssen immer 
befestigt sein. Die Arbeitsplatte kann während 

kante zur Oberkante rundum mit z. B. Lack, 
Silikon, Fugenmasse oder Alukraft versiegelt 
werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in 
die Arbeitsplatte zu verhindern.

über benachbarte Schränke hinaus reichen muss. 
Und wenn sich am benachbarten Schrank ein 
Spülbecken befindet, muss das Aluband entlang 
der gesamten Vorderkante und 10 cm über dem 
nächsten Schrank hinaus montiert werden. Falls 
eine Stahlschiene für den Geschirrspüler mit-
geliefert wurde, muss diese ebenfalls montiert 
werden – bis zur Vorderkante.

Backofen:
Befindet sich der Backofen unmittelbar unter 
der Arbeitsplatte, muss dort ebenfalls eine 
Dampfsperre installiert werden. Denken Sie 
daran, dass die Dampfsperre bis zur Vorderkan-
te reichen muss.

Herde:
Freistehende Herde müssen stets mindestens  
5 mm über die Arbeitsplatte hinausragen.

Füllen Sie das Dichtungsmaterial in den Flansch 
des Spülbeckens, bevor Sie es einsetzen und 
festspannen. Bei der Montage von Mischbatte-
rien werden die erforderlichen Löcher für die 
Rohre gebohrt. Auch hier muss mit Dichtungs-
material abgedichtet werden, da alle Laminat-
durchführungen abgedichtet werden müssen.

Hinterkanteleisten:
Wenn die Arbeitsplatte mit losen Hinterkanten ge-
liefert wird, muss sie immer mit Dichtungsmaterial 
zwischen Leiste und Arbeitsplatte sowie zwischen 
Leiste und Wand abgedichtet werden. Denken 
Sie außerdem daran, dass alle Durchführungen im 
Laminat abgedichtet werden müssen. Der Kleber 
muss bis an die Vorderkante reichen.

BEFESTIGUNG

HAUSHALTSGERÄTE

MONTAGE VON EINGELASSENEN

Bei flach verleimter Kochplatte:
Bei flach verleimten Kochplatten muss die Koch-
platte durch Klötze unterstützt werden, bis sie 
knapp unter der Arbeitsplattenebene liegt.

der Befestigung ggf. durch Schraubzwingen an Ort 
und Stelle gehalten werden. Denken Sie jedoch an 
Schutzblöcke, um eine Beschädigung der Lamina-
toberfläche zu vermeiden.   
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LAMINAT OVERFLADE: 

GRUNDRENGØRING:
Før man tager bordpladerne i brug, efter mon-
tering, skal man rense pladerne i bund med fx. 
Surface Cleaner. Påfør et tyndt lag på pladerne 
med en klud. Lad det skumme op og lad det virke 
i 5min. Aftør grundigt med rent vand. Det er 
vigtigt man får alt Surface Cleaner vasket væk. 

Tør over med klud og slut af med at tørre over 
med opvredet melaminsvamp.

NB!! Melaminsvamp bør ikke anvendes til høj-
glans, da glansen så vil forsvinde.

DAGLIG RENGØRING:
Daglig rengøring klares med varmt rent vand 
og en opvredet klud. Ved kraftig tilsmudsning, 
anbefales at man bruger et universal rengø-
ringsmiddel til at rengøre pladen (ikke sulfo). Er 
dette ikke nok, gentager man pkt. 1.

Ved Fenix/touch laminat anbefales det at man 
ved den daglige rengøring tørrer bordpladerne 
over med en tør melaminsvamp.

TRÆKANTER MED BEJDSE, MALING 
ELLER LAK:
Trækanter på bordpladerne er lakeret 2-3 gange 
afhængig af træsort og behandling. Alle behand-
linger afsluttes med toplak. 

For at få varig glæde af din nye bordplade, bør 
trækanterne efterbehandles med lak efter 
behov, dog anbefales det minimum én gang om 
året. Dette gøres bedst ved at affedte trækan-
terne med fx sprit. Kanterne må ikke slibes. 
Påfør tyndt lag lak med pensel og undgå at lave 
luftlommer.

TRÆKANTER MED OLIE:
Olierede trækanter efterbehandles med olie 
efter behov. Trækanter med farvepigmenteret 
olie slibes let i olien.
 

V E D L I G E H O L D E L S E  A F  V A S K

Vores sortiment af vaske indeholder mere end 
200 forskellige stål-, emalje-, quartz- og porce-
lænsvaske fra anerkendte leverandører. 

Kontakt evt. salgssted/forhandler mht. eventu-
elle specialprodukter fra vaskeleverandøren til 
rengøring og vedligeholdelse af din vask. 

STÅLVASKE:
Aftørres med en opvredet klud. Da vasken er rå 
og ubehandlet bliver vasken misfarvet, hvis den 
ikke rengøres med skurepulver eller specialpro-
dukter, der findes i dagligvarehandlen. Undgå 
ståluld, da det kan efterlade små partikler, der 
kan udvikle sig til rustpletter.

Undgå ligeledes at efterlade støbejernsgryder  
og -pander i vasken, da disse kan efterlade rust. 
Hvis der er opstået små ridser eller rustplet-
ter forårsaget af ovennævnte, kan en ru og 
ubehandlet stålvask pudses med langsgående 
bevægelser med slibepapir min. korn 220, da 

en rustfri stålvask ikke kan ruste. De vaske, 
som leveres med lille skyllekammer, er den lille 
kumme mere mat i stålet generelt.

EMALJEVASK:
Rengøres bedst med vand og en opvredet klud. 
Skulle der opstå misfarvninger, fjernes disse 
bedst med lige dele vand og klorin. Anvend ikke 
skurepulver, da dette ridser emaljen.

PORCELÆNSVASKE:
Rengøres bedst med de i handlen værende, 
flydende rengøringsmidler. Undgå skurepulver 
og andre slibende rengøringsmidler.

QUARTZ VASKE:
Den daglige vedligeholdelse er enkel. Brug en
almindelig skuresvamp med lidt opvaskemiddel, 
hvis vasken er tilsmudset. Ved kraftig kalkaflej
ringer kan man lade varm eddike 7% stå i kum-

men i nogle minutter. Skyl efter med vand. Der 
findes ligeledes specialprodukter til rengøring af 
quartz vaske fra vaskeleverandøren.

Generelt: Det anbefales at aftørre vasken efter
brug med en blød klud eller håndklæde for
derved at mindske risikoen for skjolder eller
lignende.

Denne bordplade er fremstillet efter dine 
ønsker og opgivne mål. Under fremstillingen er 
bord-pladen underkastet kvalitetskontrol, der 
sikrer at vores kvalitetsmål overholdes.

Eventuelle skader eller skrammer, der bliver 
fundet efter monteringen henføres til montage-
skader, der ikke er dækket af vor produktgaranti. 
Reklamationsretten følger købelover, og omfat-
ter alt, der kan relateres til produktion af bord-
pladen. Garantien for underlimede vaske er 5 år.

Yderligere information på www.dfigeisler.com

G A R A N T I

PFLEGE DER ARBEITSPLATTE

PFLEGE VON SPÜLBECKEN

GARANTIE

Diese Arbeitsplatte wurde nach Ihren Wün-
schen und den angegebenen Maßen hergestellt. 
Während der Herstellung wurde die Arbeits-
platte einer Qualitätskontrolle unterzogen, 
um sicherzustellen, dass unsere Qualitätsziele 
eingehalten werden.

Unser Spülbeckensortiment umfasst mehr als 
200 verschiedene Spülbecken aus Stahl, Emaille 
und Porzellan von namhaften Lieferanten.

Bitte wenden Sie sich an die Verkaufsstelle/
den Händler, um Spezialprodukte des Spülbek-
kenlieferanten zur Reinigung und Pflege Ihres 
Spülbeckens zu erhalten.

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 
Rostflecken durch das oben Genannte verur-

LAMINATOBERFLÄCHE: 
GRUNDREINIGUNG:
Vor der Verwendung der Arbeitsplatten müssen 
Sie nach der Montage die Platten am Boden mit z. 
B. Surface Cleaner reinigen. Tragen Sie mit einem 
Lappen eine dünne Schicht auf die Platten auf. 
Lassen Sie sie aufschäumen und 5 Minuten ein-
wirken. Mit klarem Wasser gründlich abwischen. 
Es ist wichtig, dass Sie den gesamten Surface 
Cleaner abwaschen.
Mit einem Lappen abwischen und abschließend 
mit einem ausgewrungenen Melaminschwamm 
trocknen.
ACHTUNG!! Der Melaminschwamm sollte nicht 
für Hochglanz verwendet werden, da der Glanz 
dann verschwindet.

Eventuelle Schäden oder Kratzer, die nach der 
Montage festgestellt werden, sind auf Montage-
schäden zurückzuführen, die nicht von unserer 
Produktgarantie abgedeckt sind. Das Reklama-
tionsrecht richtet sich nach dem Verbraucher-

sacht werden, kann ein rohes und unbehandel-
tes Stahlspülbecken mit Längsbewegungen mit 
Schleifpapier mit min. Korn 220 geputzt werden, 
daein rostfreies Stahlspülbecken nicht rosten 
kann. 
Bei den Spülbecken, die mit einer kleinen 
Spülkammer geliefert werden, ist der Stahl des 
kleinen Beckens in der Regel matter.

EMAILLESPÜLBECKEN:
Am besten mit Wasser und einem ausgewrun-
genen Lappen reinigen. Sollten Verfärbungen 
auftreten, entfernen Sie diese am besten mit 
gleichen Teilen Wasser und Chlor. Verwenden 
Sie kein Scheuermittel, da dies das Emaille 
zerkratzt.

PORZELLANSPÜLBECKEN:
Die Reinigung erfolgt am besten mit handelsüb-
lichen flüssigen Reinigungsmitteln. Vermeiden 
Sie Scheuerpulver und andere scheuernden 
Reinigungsmittel.

TÄGLICHE REINIGUNG:
Die tägliche Reinigung erfolgt mit warmem, saube-
rem Wasser und einem ausgewrungenen Lappen. 
Bei starker Verschmutzung wird empfohlen, ein 
Universalreinigungsmittel zum Reinigen der Platte 
zu verwenden (kein Sulfo). Wenn dies nicht aus-
reicht, wiederholen Sie Punkt 1.
Für Fenix/Touch-Laminat wird empfohlen, die Ar-
beitsplatten während der täglichen Reinigung mit 
einem trockenen Melaminschwamm zu trocknen.

HOLZKANTEN MIT BEIZE,  
FARBE ODER LACK:
Holzkanten an den Arbeitsplatten werden je nach 
Holzart und Behandlung 2-3 mal gestrichen. Alle 
Behandlungen werden mit Decklack abgeschlossen.

schutzgesetz und umfasst alles, was mit der Her-
stellung der Arbeitsplatte zusammenhängt. Die 
Garantie für geklebte Spülbecken beträgt 5 Jahre.

Weitere Informationen unter www.dfi-geisler.com

QUARZSPÜLBECKEN:
Die tägliche Pflege ist einfach. Verwenden Sie 
einen normalen Scheuerschwamm mit etwas Spül-
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 Ablagerungen 
oder dergleichen zu verringern.

Um dauerhaft Freude an Ihrer neuen Arbeitsplat-
te zu haben, sollten die Holzkanten bei Bedarf, 
jedoch mindestens einmal jährlich, mit Lack nach-
behandelt werden. Dies erfolgt am besten durch 
Entfetten der Holzkanten mit z. B. Spiritus. Die 
Kanten dürfen nicht geschliffen werden. Tragen 
Sie eine dünne Schicht Lack mit einem Pinsel auf 
und vermeiden Sie Lufteinschlüsse.

HOLZKANTEN MIT ÖL:
Geölte Holzkanten werden bei Bedarf mit Öl 
nachbehandelt. Holzkanten mit farbpigmentier-
tem Öl werden leicht mit Öl geschliffen.

Scannen Sie den  
Code, um das Montage-

video anzusehen
Oder besuchen Sie:

www.montering.bordbehandling.dk

In mehreren Sprachen verfügbar

 A C H T U N G 


