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

MASSIVTRÆS BORDPLADE

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

Monterede bordplader betragtes som 
værende 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 
opbevares liggende 
inden montagen, skal 
den understøttes 
tilstrækkeligt solidt.

Et eventuelt 
udskæringshul eller 
en gennemboring 
må under ingen 
omstændigheder 
benyttes
som »håndtag«.

En massivtræs bordplade er et naturprodukt. 
Den struktur og åretegning din bordplade 
har	i	overfladen	er	unik	for	netop	denne	
bordplade. Der vil derfor kunne forekomme 
mindre forskelle i din bordplade i forhold 
til den vejledende prøve du har set i vort 
brochuremateriale eller hos vores forhandler. 
Dette er ikke en fejl – men en naturlig charme 
ved produktet.

Træ er levende, og jo mere fugt det får, jo mere 
vil træet udvide sig. Træ til bordplader er tørret 
til 8%, hvorfor det er vigtigt, at bordpladen 
ikke udsættes for en konstant høj fugtighed. 
Normalt vil fugtigheden i et køkken være 50-

60%. Er luftfugtigheden højere, vil træet optage 
fugt og udvide sig. Er luftfugtigheden lavere vil 
bordpladen svinde.

Hvis der optages uens fugt på for- og bagside, 
vil pladen krumme – men den retter sig igen.Ved 
en normal rumfugtighed på mellem 50-60% vil 
træet udvide sig 1-2 mm i bredderetningen, men 
kan ved en fugtighed på 85% udvide sig op til 10 
mm. I længderetningen vil udvidelsen altid være 
minimal.

Ved tørring af naturtræ vil der opstå små 
luftlommer i træet. Disse luftlommer vil 
fremkomme som små revner/mindre ridser i 

den færdige bordplade. Ligeledes kan smårevner 
opstå ved temperatur- og fugtighedssudsving. 
Smårevner er naturlige i massivtræ, og er derfor 
ikke reklamationsberettigede.

Vore massivtræs bordplader i subtropiske 
træsorter	er	altid	produceret	af	certificeret	
træ. Varmeafgivende husholdningsmaskiner som 
kaffemaskine, brødrister m.v. bør aldrig placeres
direkte på massivtræs bordpladen, men på 
et varmeafvisende underlag. På den måde 
beskyttes bordet mod kontaktvarme, der kan 
medføre udtørring, misfarvning og i værste fald 
revnedannelse i træet.

G E N E R E L  I N F O R M A T I O N
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Vi anbefaler, at massivtræsbordplader monteres inden for 7 dage samt behandler 
dem med plejeolie straks efter montering og før man tager pladerne i brug.
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN
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M O N T A G E  U N D  P F L E G E  V O N

MASSIVHOLZARBEITSPLATTEN
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.

Eine Massivholzarbeitsplatte ist ein Naturprodukt. 
Die Struktur und die Jahresringe an der Ober-
fläche Ihrer Arbeitsplatte sind ihr unverwech-
selbares Kennzeichen. Daher können bei ihrer 
Arbeitsplatte geringfügige Unterschiede im 
Vergleich zu dem Muster auftreten, das Sie in 
unserem Prospektmaterial oder bei unserem 
Händler gesehen haben. Dies ist kein Mangel, 
sondern ein natürlicher Reiz des Produktes.
Holz lebt, und je mehr Feuchtigkeit es erhält, 
desto mehr dehnt es sich aus. Holz für Arbeits-
platten ist auf 8 % getrocknet, weshalb es wichtig 
ist, dass die Arbeitsplatte keiner konstant hohen 
Luftfeuchtigkeit ausgesetzt wird. Normalerweise 
beträgt die Luftfeuchtigkeit in einer Küche 50 
bis 60 %. Ist die Luftfeuchtigkeit höher, nimmt 

das Holz Feuchtigkeit auf und dehnt sich aus. 
Bei geringerer Luftfeuchtigkeit schrumpft die 
Arbeitsplatte.

Wenn auf Vorder- und Rückseite ungleichmäßig 
Feuchtigkeit absorbiert wird, krümmt sich die 
Platte, richtet sich jedoch wieder aus. Bei einer 
normalen Raumfeuchtigkeit zwischen 50 und 60% 
dehnt sich das Holz um 1 bis 2 mm in der Breite 
aus. Bei einer Raumfeuchtigkeit von 85 % kann 
es sich jedoch um bis zu 10 mm ausdehnen. Die 
Längenausdehnung ist immer minimal.

Beim Trocknen von Naturholz bilden sich im 
Holz kleine Lufteinschlüsse. Diese Lufteinschlüsse 
erscheinen als kleine Risse/kleine Kratzer in

der fertigen Arbeitsplatte. Es können auch kleine 
Risse aufgrund von Temperatur- und Feuchtig-
keitsschwankungen auftreten.
Kleine Risse sind in Massivholz natürlich und 
können daher nicht reklamiert werden.

Unsere Massivholarbeitsplatten aus subtropischen 
Holzarten werden immer aus zertifiziertem Holz 
hergestellt. Wärmeabgebende Haushaltsgeräte 
wie Kaffeemaschine, Toaster etc. sollten niemals 
direkt auf die Massivholztischplatte gestellt 
werden, sondern auf eine wärmeabweisende 
Unterlage. Auf diese Weise wird die Platte vor 
Kontakthitze geschützt, die zu Austrocknung, 
Verfärbung und im schlimmsten Fall zu Rissen im 
Holz führen kann.

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.

Wir empfehlen, Massivholzarbeitsplatten innerhalb von 7 Tagen zu montieren und sofort 
nach der Montage und vor der Ingebrauchnahme mit Pflegeöl zu behandeln.
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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 
køkkenelementerne for at kontrollere om mål 
og vinkler passer. Derefter tages bordpladen 
af køkkenelementerne 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 køkkenfabrik-
ken ikke er forboret til skruehuller, bores 
skruehuller for hver 60 cm. Plader skal under-
støttes for hver 600mm.

Det er vigtigt, at man sikre sig, at pladerne har 
de korrektemål inden montering, idet træ arbej-
der. Der SKAL være 4mm afstand fra bordplade 
til væg, fra bordplade til skab (også fra gavl til 
skabsside samt fra underside af gavl til gulv, da 
en bordplade på 600 mm i bredden kan arbejde 
4-6 mm i bredderetningen. Bredere plader 
kræver større afstand.

Løse bagkantlister kan nedlægges i silikone eller 
lim. Som ekstra befæstning kan anvendes stifter. 
Ved montering af løse lister bør man montere 
listen under hensyntagen til, at bordpladen vil 
vandre. 

Forsegl bagkantliste i top mod væg med silicone.

FØR MONTERINGEN

BAGKANTLISTER

I bredderetningen skal bordpladen understøttes 
og fastgøres til køkkenelementerne i forkant, på 
midten- og i bagkant for hver 300 mm. Længde-
regning ved for- og bagkant max. 600 mm og 
højst 50 mm fra skabskorpus. Monteres med 
skruer og skiver gennem et 10 mm forboret hul
på midten af vinkelbeslaget, således at 
spændinger og vandringer kan ske derigennem. 

Der medleveres materiale til at understøtte 
bordpladen, således at bordplader kan 
understøttes og fastgøres somvist på tegning.

FASTGØRELSE AF PLADE  
MED SARGKANT

Udfyldningslister 
skal ligge over 
skabsider.

Füllleisten müssen 
über den Schrank-
seiten liegen.

MONTAGE VON MASSIVHOLZARBEITSPLATTEN

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.

Es ist wichtig, dass man sicherstellt, dass die 
Platten vor der Montage die richtigen Abmes-
sungen haben, da das Holz arbeitet. Es MUSS 
ein Abstand von 4 mm von der Arbeitsplatte zur 
Wand, von der Arbeitsplatte zum Schrank (auch 
vom Giebel zur Schrankseite sowie von der Un-
terseite des Giebels zum Boden) vorhanden sein, 
da eine 600 mm breite Arbeitsplatte sich 4 bis 6 
mm in Breitenrichtung ausweiten kann. Breitere 
Platten erfordern einen größeren Abstand.

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.

Lose Hinterkantenleisten können in Silikon oder 
Kleber eingelegt werden. Stifte können als zusätz-
liche Befestigung verwendet werden. Beim Einbau 
loser Leisten sollte man bei der Montage der 
Leiste berücksichtigen, dass sich die Arbeitsplatte 
ausweiten wird.

Versiegeln Sie die Hinterkantenleiste oben mit 
Silikon gegen die Wand.

Falls die Schränke Oberseiten haben, müssen 
oben Löcher geschnitten werden, damit even-
tuelle Arbeitsplattenverbindungen mit Spann-
beschlägen aus dem Schrankinneren heraus 
vorgenommen werden können. Wenn in der 
Küchenfabrik keine Schraubenlöcher vorgebohrt 
wurden, werden alle 60 cm Schraubenlöcher 
gebohrt. Die Platten müssen alle 600 mm abge-
stützt werden.

In Breitenrichtung muss die Arbeitsplatte im 
Abstand von 300 mm vorne, in der Mitte und 
hinten an den Küchenelementen abgestützt und 
befestigt werden. In Längsrichtung an Vorder- 
und Hinterkante max. 600 mm und höchstens 50 
mm vom Schrankkorpus entfernt. Mit Schrauben 
und Unterlegscheiben durch ein 10 mm vorge-
bohrtes Loch in der Mitte der Winkelbeschläge 
montieren, so dass Spannung und Bewegung 
darin stattfinden können.

Zur Unterstützung der Arbeitsplatte wird Mate-
rial mitgeliefert, damit die Arbeitsplatten wie auf 
der Zeichnung gezeigt unterstützt und befestigt 
werden können.

VOR DER MONTAGE

HINTER- 
KANTELEISTEN

BEFESTIGUNG  
DER PLATTE MIT ZARGENKANTE
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FASTGØRELSE AF PLADE  
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skal ligge over 
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I bredderetningen skal bordpladen understøttes 
og fastgøres til køkkenelementerne i forkant, 
på midten- og i bagkant for hver 300 mm. 
Længderetning ved for- og bagkant for hver 600 
mm	og	højst	50	mm	fra	skabskorpus.	Montér	med	
skruer og skiver gennem et 10 mm forboret hul 
på midten af vinklerne, således at spændinger og 
vandringer kan ske derigennem.

Hvis der er fuld top i skabe, skal der altid, for  
at bordpladen kan få samme fugtighed på under-
side og overside, monteres 4 mm afstandslister 
og laves min. 4 x 50 mm lufthuller i toppen eller  
en del af toppen saves bort.

Ved hjørneplader er det vigtigt at disse ALTID 
understøttes og fastgøres på skabe. Hvis der 
ikke er skabe til dette, SKAL bordpladen 
understøttes og fastgøres på lister på væggen.
Vær opmærksom ved hjørner uden skabe, her 
kan der være fugt fra vægge og nystøbte gulve, 
så pladen kommer til at krumme. Reklamationer 
der kan henvises til dette, er DFI-GEISLER A/S 
uvedkommende.
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Samlinger prøvesamles og justeres, så plade og 
kanter	flugter	inden	der	påføres	fugemasse.Alle
samlinger skal fuldfuges med den medsendte 
smalfugemasse. Fugemassen SKAL ved påføring
dække	hele	fugefladen	på	begge	pladekanter.

Beslagene monteres og pladerne spændes 
sammen, således at samlingerne bliver helt 
tætte. Det skal påregnes, at det kan være 
nødvendigt at justere samlingerne på stedet 
Overskydende fugemasse fjernes straks efter 
sammenspændingen med en fugtig klud.

Bemærk: Vær opmærksom på evt. tykkelse 
forskelle ved samling af bordplader af forskellige 
materialer.

SAMLINGER

FASTGØRELSE AF PLADE UDEN SARGKANT

FASTGØRELSE AF PLADE  
MED SARGKANT

Samlinger	skal	altid	understøttes.	Understøtning	
monteres med parvise skruer i 10 mm huller.

Abstandsklötze

MONTAGE VON MASSIVHOLZARBEITSPLATTEN

In Breitenrichtung muss die Arbeitsplatte im 
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hinten an den Küchenelementen abgestützt und 
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BEFESTIGUNG DER PLATTE OHNE ZARGENKANTE 

VERBINDUNGEN



Ved montering på og mod murværk skal man 
altid sikre sig, at murværket er tørt, da vådt 
murværk afgiver fugt, som pladen kan opsuge 
og derved blive krum. For at sikre sig skal 
muren afdækkes med fugtspærrer også op ad 
pladekanter. 

Ved massivtræsplader der anvendes som 
vinduesbundstykker, skal man sørge for at 
hindre fugt indtrængen fra hulmuren, og at der 
er isoleret op mod pladen. I modsat fald vil der 
opstå en kuldebro, og pladen vil blive krum. 
HUSK	at	understøtte	under	vinduespladen,	da	
træ ikke kan bære sig selv.

Bordplader, der er frit hængende i 
længderetning over 300 mm og bredderetning 
over 150 mm, skal forstærkes på undersiden for 
at undgå krumninger, enten med et ifræset jern 
eller en monteret sarg i hele pladens længde 
eller bredde. 

Ved større udhæng kan det være nødvendigt at 
understøtte med et ben.

UDSKÆRINGER, RØR, KOGEPLADER OG KOMFUR

MONTERING PÅ  
OG VED MURVÆRK

Ved nedlægning af dobbelte kogeplader skal 
afstanden være mindst 100 mm, da træet el-
lers udtørrer for hurtigt med revnedannelse til 
følge. Der skal desuden monteres ekstra under-
støtning mellem kogepladerne. Ved planlimede 
kogeplader skal kogepladen klodses op så den 
ligger lige under bordplade niveau.

NB: Vær opmærksom på evt. tykkelse forskelle 
ved samling af bordplader af forskellige 
materialer.

Kanter i udskæringer skal altid forsegles med 
alutape. Ved kogeplader og fritstående komfur 
skal tilstødende pladeender forsegles, og have 
en afstand på minimum 5 mm for at mindske 
revnedannelser. 

Trods forsegling kan der opstå mindre 
revnedannelser, der må accepteres som en 
naturlig	følgevirkning	af	varmen.	Utætheder	i	
forseglingen kan give revner og misfarvninger af 
træet, som ikke kan repareres.

FRITHÆNGENDE BORDPLADER

Der skal klæbes alukraft op under bordpladen, 
hvor opvaskemaskine, indbygningsovn, radiator
eller andre varmeafgivende kilder er placeret, 
samt alutape på den skabsside og underside 
bordplade, som støder op til vask for at  
beskytte træet imod varme og fugt. Alutape 
skal dække 10cm ind over langs forkanten 
på tilstødende skabe.

Husk: Den blanke side på alukanten skal vende 
nedad imod husholdningsmaskinerne og skal
helt frem til forkant. Medfølger stålskinne skal 
denne også monteres – helt til forkant.

Ved udskæring for rør og lignende skal der 
være min. 3 mm luft, så pladen kan vandre og 
kondensvand fra rørene ikke skader træet. Ved 
udskæring skal der skæres fra bagsiden af pladen 
for at undgå oprifter på forsiden. 

Bordkomfur og kogeplader må ikke placeres 
nærmere end 200 mm fra pladesamlinger og 
bordpladeender, og der skal være mindst 50 mm 
til for- og bagkant. For at sikre at bordpladen 
kan vandre, skal udskæringshuller altid have  
5 mm luft ved alle kanter, til det emne der 
monteres.

Min. 100 mm, dog  
200 mm til samling

min. 100 mm
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Min. 100 mm,  
aber 200 mm für  
die Montage

Min. 100 mm

Dampfsperre

MONTAGE VON MASSIVHOLZARBEITSPLATTEN

Bei Ausschnitten für Rohre und dergleichen 
müssen min. 3 mm Luft bleiben, damit die Platte 
sich ausweiten kann und Kondenswasser aus 
den Rohren das Holz nicht beschädigt. Bei 
Ausschnitten muss von der Rückseite der Platte 
aus geschnitten werden, um Kratzer auf der 
Vorderseite zu vermeiden.

Der Plattenherd und die Kochplatten dürfen 
nicht näher als 200 mm an Plattenfugen und 
Arbeitsplattenenden sein, und bis zur vorderen 
und hinteren Kante müssen mindestens 50 mm 
Platz sein. Damit sich die Arbeitsplatte auswei-
ten kann, müssen die Ausschnittöffnungen stets 
an allen Kanten 5 mm Luft zum zu montierten 
Gegenstand haben.

Unter die Arbeitsplatte muss an die Stellen 
Aluband geklebt werden, an denen die Geschirr-
spülmaschine, der Einbauherd, der Heizkörper 
oder andere Wärmequellen platziert werden, 
sowie Aluband an der Schrankseite und der 
Unterseite der Tischplatte, die an das Spülbek-
ken angrenzt, damit das Holz gegen Wärme und 
Feuchtigkeit geschützt ist. Das Aluband muss 10 
cm der Vorderkante von 
benachbarten Schränken abdecken.

Achtung: Die glänzende Seite der Alukante muss 
nach unten zu den Haushaltsgeräten zeigen und 
bis zur Vorderkante reichen. Falls eine Stahl-
schiene mitgeliefert wurde, muss diese ebenfalls 
montiert werden – bis zur Vorderkante.

Beim Einbau von Doppelkochplatten muss der 
Abstand mindestens 100 mm betragen, da das 
Holz sonst zu schnell trocknet und dadurch Ris-
se entstehen. Außerdem muss eine zusätzliche 
Unterstützung zwischen den Kochplatten instal-
liert werden. Bei flach verleimten Kochplatten 
muss die Kochplatte durch Klötze unterstützt 
werden, bis sie knapp unter der Arbeitsplat-
tenebene liegt.

Achtung: Achten Sie bei der Montage von 
Arbeitsplatten aus unterschiedlichen Materi-
alien auf mögliche Unterschiede bei der Dicke. 

Achten Sie bei der Montage auf und gegen Mau-
erwerk darauf, dass das Mauerwerk trocken ist, 
da feuchtes Mauerwerk Feuchtigkeit abgibt, die 
die Platte aufnehmen und sich dadurch krüm-
men kann. Um dies zu gewährleisten, muss die 
Wand auch bis zu den Plattenrändern mit einer 
Feuchtigkeitssperre versehen werden.

Bei Massivholzplatten, die als Fensterboden-
stücke verwendet werden, muss darauf geachtet 
werden, dass keine Feuchtigkeit von der Hohl-
wand eindringt, und dass zur Platte hin gedämmt 
wird. Andernfalls entsteht eine Kältebrücke, und 
die Platte krümmt sich.
DENKEN SIE DARAN, unter der Fenster - 
platte abzustützen, da sich das Holz nicht selbst 
tragen kann.

Kanten an Ausschnitten müssen immer mit 
Aluband versiegelt werden. Bei Kochplatten und 
freistehenden Herden müssen die angrenzenden 
Plattenenden versiegelt sein und einen Mindest-
abstand von 5 mm haben, um die Rissbildung zu 
reduzieren.

Trotz Versiegelung kann es zu geringfügigen 
Rissen kommen, die als natürliche Folge der 
Hitze akzeptiert werden müssen. Undichte 
Stellen in der Versiegelung können zu Rissen 
und Verfärbungen des Holzes führen, die nicht 
repariert werden können.

Arbeitsplatten, die in Längsrichtung mehr als 
300 mm und in der Breite mehr als 150 mm frei 
hängen, müssen an der Unterseite verstärkt 
werden, um eine Krümmung zu vermeiden, ent-
weder mit einem eingefrästen Eisen oder einem 
montierten Rahmen über die gesamte Länge 
oder Breite der Platte.

Bei größeren Überhängen kann es erforderlich 
sein, mit einem Bein abzustützen.

AUSSCHNITTE, ROHRE, KOCHPLATTEN UND HERD

FREI AUFGEHÄNGTE  
ARBEITSPLATTEN

MONTAGE AN UND  
NEBEN MAUERWERK



Min. afstand fra gavl til varmekilde 200 mm

V E D L I G E H O L D E L S E  A F  B O R D P L A D E N

Hos DFI-GEISLER er det tilstræbt, at det 
levende massivtræsprodukt er behandlet på en 
sådan måde, at der er så lidt vedligeholdelse 
som muligt. Naturtræ vil dog altid, lige meget 
hvor godt det er behandlet, være et levende 
materiale, der arbejder.

Træet arbejder i det miljø, det er placeret i. 
Og hvor meget træet arbejder, afhænger af 
de fugtudsvingninger, der er i miljøet. En god 
behandling af træet vil minimere træets evne
til at optage fugt og dermed træets evne til at 
arbejde, men kan aldrig elimineres.

Massive bordplader tåler ikke påvirkning 
af meget varme emner, husk derfor altid 
en bordskåner, når du sætter varme 
gryder, pander osv. fra dig på bordpladen. 
Fra fabrikken er massivtræsbordpladerne 
grundbehandlet med olie.

Vær opmærksom på at opvaskemiddel 
udtørrer bordpladen – derfor er hyppigere 
oliering nødvendig.

B E H A N D L I N G  M E D  O L I E

Pladerne har gennemgået en olieringsproces, 
hvor de er blevet grundolieret og poleret for 
at sikre, at olien er trængt så langt ned i træet 
som muligt. 

Efter montering og inden ibrugtagning af 
pladen, skal den behandles jf. pkt. 1-4. Pladen 
skal i løbet af de første uger behandles, indtil 
pladen er mættet.

For at bibeholde en optimal 
modstandsdygtighed anbefaler vi, at pladen 
vedligeholdes efter behov min. 2-4 gange om 
året og behandles med olie efter følgende 
procedure:

1. Pladen rengøres på alle synlige for- og bag-
	 kanter	samt	på	synlige	flader.	Slib	pladen		
 med slibesvamp. Ved meget genstridige  
 pletter kan anvendes et stykke sandpapir  
 korn 180 efterfulgt af slibesvampen.  

2. Påfør et tyndt lag olie på for- og bagkanter 
	 samt	på	de	synlige	flader.	Lad	olien	trække	
 i max. 10 min.

3. Aftør pladen grundigt med en fnugfri   
 bomuldsklud, så der ingen våde pletter  
 er tilbage.

4. Bordpladen må ikke de kommende 8 timer 
 komme i forbindelse med vand inden
 bordpladen tages i brug.

5. Olien er kun beregnet til massivtræ og skal  
 straks aftørres ved spild (fx. i vask).
 Sørg for at afdække inventar, væg, gulv og 
 låger mm.

Til daglig rengøring anbefales almindeligt 
sæbevand, ikke midler indeholdende 
opvaskemiddel. Anvend aldrig salmiak og 
skurepulverholdige rengøringsmidler. Salmiak 
kan misfarve massivtræ. 

Husk: Olieklude kan selvantænde. Brugte 
klude skal afbrændes eller opbevares i glas 
med tætsluttende låg. Olien skal opbevares 
utilgængeligt for børn, samt tørt og frostfrit.
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S P E C I E L T  V E D  B R O L Ø S N I N G E R

Det er vigtigt at 
man sørger for 4mm 
afstand fra underside 
af gavlene og ned til 
gulvet. afstand juste-
res på de monterede 
stilleskruer og der 
fuges under gavlene 
med syrefri silicone.

Det er vigtigt, at  
der er 4 mm luft til 
ventilation mellem 
skabsside og gavl  
samt skabstop  
og bordplade

Broløsning monteres 
altid ovenpå 4mm  
afstandslister,  
Afstandslister skal  
placeres ovenover 
skabssiderne samt 
mellem skabsside  
og gavl Min. afstand fra gavl til varmekilde 200 mm

V E D L I G E H O L D E L S E  A F  B O R D P L A D E N

Hos DFI-GEISLER er det tilstræbt, at det 
levende massivtræsprodukt er behandlet på en 
sådan måde, at der er så lidt vedligeholdelse 
som muligt. Naturtræ vil dog altid, lige meget 
hvor godt det er behandlet, være et levende 
materiale, der arbejder.

Træet arbejder i det miljø, det er placeret i. 
Og hvor meget træet arbejder, afhænger af 
de fugtudsvingninger, der er i miljøet. En god 
behandling af træet vil minimere træets evne
til at optage fugt og dermed træets evne til at 
arbejde, men kan aldrig elimineres.

Massive bordplader tåler ikke påvirkning 
af meget varme emner, husk derfor altid 
en bordskåner, når du sætter varme 
gryder, pander osv. fra dig på bordpladen. 
Fra fabrikken er massivtræsbordpladerne 
grundbehandlet med olie.

Vær opmærksom på at opvaskemiddel 
udtørrer bordpladen – derfor er hyppigere 
oliering nødvendig.

B E H A N D L I N G  M E D  O L I E

Pladerne har gennemgået en olieringsproces, 
hvor de er blevet grundolieret og poleret for 
at sikre, at olien er trængt så langt ned i træet 
som muligt. 

Efter montering og inden ibrugtagning af 
pladen, skal den behandles jf. pkt. 1-4. Pladen 
skal i løbet af de første uger behandles, indtil 
pladen er mættet.

For at bibeholde en optimal 
modstandsdygtighed anbefaler vi, at pladen 
vedligeholdes efter behov min. 2-4 gange om 
året og behandles med olie efter følgende 
procedure:

1. Pladen rengøres på alle synlige for- og bag-
	 kanter	samt	på	synlige	flader.	Slib	pladen		
 med slibesvamp. Ved meget genstridige  
 pletter kan anvendes et stykke sandpapir  
 korn 180 efterfulgt af slibesvampen.  

2. Påfør et tyndt lag olie på for- og bagkanter 
	 samt	på	de	synlige	flader.	Lad	olien	trække	
 i max. 10 min.

3. Aftør pladen grundigt med en fnugfri   
 bomuldsklud, så der ingen våde pletter  
 er tilbage.

4. Bordpladen må ikke de kommende 8 timer 
 komme i forbindelse med vand inden
 bordpladen tages i brug.

5. Olien er kun beregnet til massivtræ og skal  
 straks aftørres ved spild (fx. i vask).
 Sørg for at afdække inventar, væg, gulv og 
 låger mm.

Til daglig rengøring anbefales almindeligt 
sæbevand, ikke midler indeholdende 
opvaskemiddel. Anvend aldrig salmiak og 
skurepulverholdige rengøringsmidler. Salmiak 
kan misfarve massivtræ. 

Husk: Olieklude kan selvantænde. Brugte 
klude skal afbrændes eller opbevares i glas 
med tætsluttende låg. Olien skal opbevares 
utilgængeligt for børn, samt tørt og frostfrit.
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og gavl

A N V E N D E L S E  A F  B O R D P L A D E N

Husholdningsudstyr såsom kaffemaskiner, 
brød-ristere eller lignende, der afgiver 
konstant varme, må ikke placeres direkte på en 
massivtræsbordplade. Den varmeafgivende kilde 
skal placeres på et varmeafvisende underlag for 
at undgå misfarvninger og revnedannelser.

Ved brug af gryder og pander er det meget 
vigtigt, at du bruger den rette størrelse til 
de rette kogeplader. Forkert størrelse kan 
resultere i, at der udvikles uforholdsmæssig høj 
varme, som kan medføre, at der på bordpladen 

kan opstå små revner. Ved 80°C opløses lim og 
træ udtørrer, og der vil opstå små svindrevner.

Det er vigtigt, at du husker at vedligeholde dine 
massivtræsbordplader efter behov, se vores
vedligeholdelsesvejledning. Er pladerne fra 
starten vedligeholdt og mættede, vil du kunne 
glæde dig over produktet i mange år. 

HUSK: Plader, der IKKE vedligeholdes, giver 
mange ærgelser.

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.

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

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 
montageskader, der ikke er dækket af vor 
produktgaranti. Reklamationsretten følger 
købelover, og omfatter alt, der kan relateres 
til produktion af bordpladen. Garantien for 
underlimede vaske er 5 år.

Yderligere	information	på	www.dfigeisler.com

G A R A N T I

Bei DFI-GEISLER wird angestrebt, dass das 
lebende Massivholzprodukt so behandelt wird, 
dass es möglichst wenig Pflege erfordert. Na-
türliches Holz, egal wie gut es behandelt wird, 
bleibt doch ein lebendiges Material sein, das 
arbeitet.

Das Holz arbeitet in der Umgebung, in der es 
sich befindet, und wie viel das Holz arbeitet, 
hängt von den Feuchtigkeitsschwankungen in 
der Umgebung ab. Eine gute Behandlung des 
Holzes verringert seine Fähigkeit, Feuchtig-
keit aufzunehmen, und somit die Fähigkeit des 
Holzes, zu arbeiten. Dies kann jedoch niemals 
vollständig beseitigt werden.

Es ist wichtig, 
dass man für 4 
mm Abstand von 
der Unterseite 
der Giebel bis 
zum Boden sorgt. 

Der Abstand 
wird an den 
montierten Stell-
schrauben einge-
stellt, und unter 
den Giebeln wird 
mit säurefreiem 
Silikon verfugt.

Die Platten haben ein Ölungsverfahren durch-
laufen, bei dem sie als Grundlage geölt und dann 
poliert wurden, um sicherzustellen, dass das Öl 
so weit wie möglich in das Holz eindringt.

Nach der Montage und vor Ingebrauchnahme 
muss die Platte behandelt werden, vgl. Punkt 
1-4. Die Platte muss während der ersten Wo-
chen behandelt werden, bis sie gesättigt ist.

Um eine optimale Widerstandsfähigkeit zu 
gewährleisten, empfehlen wir, die Platte bei Be-
darf mindestens 2-4 Mal im Jahr zu pflegen und 
nach folgendem Verfahren mit Öl zu behandeln:

Massive Arbeitsplatten halten den Einflüssen 
sehr heißer Gegenstände nicht stand. Denken 
Sie also immer an einen Untersetzer, wenn Sie 
heiße Töpfe, Pfannen usw. auf der Arbeitsplatte 
abstellen. Ab Werk sind die Massivholzarbeits-
platten mit Öl grundiert.

Beachten Sie, dass Spülmittel die Arbeitsplatte 
austrocknet und daher häufigeres Ölen notwen-
dig ist.

Es ist wichtig, dass 4 mm 
Luft für die Belüftung 
zwischen der Schrankseite 
und dem Giebel und der 
Schrankoberseite und der 
Arbeitsplatte vorhanden 
sind.

Die Brückenlösung wird 
immer auf 4-mm-Abstands-
leisten montiert. Die Ab-
standsleisten müssen über 
den Schrankseiten und 
zwischen Schrankseite und 
Giebel platziert werden. Mindestabstand vom Giebel zur Wärmequelle: 200 mm

1.  Die Platte wird an allen sichtbaren Vorder- 
und Hinterkanten sowie an sichtbaren Flächen 
gereinigt. Schleifen Sie die Platte mit einem 
Schleifschwamm. Bei sehr hartnäckigen Flek-
ken kann ein Stück Schleifpapier mit Korn-
größe 180 gefolgt von einem Schleifschwamm 
verwendet werden.

2.  Tragen Sie eine dünne Schicht Öl auf die 
Vorder- und Hinterkante sowie auf die sicht-
baren Flächen auf. Lassen Sie das Öl max. 10 
Minuten lang einziehen.

3.  Wischen Sie die Platte gründlich mit einem 
fusselfreien Baumwolltuch ab, damit keine 
nassen Flecken zurückbleiben.

4.  Die Arbeitsplatte darf in den nächsten 8 
Stunden vor der Ingebrauchnahme nicht mit 
Wasser in Berührung kommen.

5.  Das Öl ist nur für Massivholz bestimmt und 
muss bei Verschütten (z. B. im Spülbecken) 
sofort abgewischt werden. 
Achten Sie darauf, Inventar, Wände, Boden, 
Türen usw. abzudecken.

Für die tägliche Reinigung wird gewöhnliches 
Seifenwasser empfohlen, das keine Reinigungs-
mittel enthält. Verwenden Sie niemals Salmiak 
oder Reinigungsmittel, die Scheuerpulver enthal-
ten. Salmiak kann Massivholz verfärben.

Achtung: Öllappen können sich entzünden.  
Benutzte Lappen müssen verbrannt oder in 
einem Glas mit dicht schließendem Deckel 
aufbewahrt werden. Das Öl muss für Kinder 
unzugänglich sowie trocken und frostfrei aufbe-
wahrt werden.

SPEZIELL BEI BRÜCKENLÖSUNGEN

PFLEGE DER ARBEITSPLATTE

BEHANDLUNG MIT ÖL



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

MASSIVTRÆS BORDPLADE

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

Monterede bordplader betragtes som 
værende 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 
opbevares liggende 
inden montagen, skal 
den understøttes 
tilstrækkeligt solidt.

Et eventuelt 
udskæringshul eller 
en gennemboring 
må under ingen 
omstændigheder 
benyttes
som »håndtag«.

En massivtræs bordplade er et naturprodukt. 
Den struktur og åretegning din bordplade 
har	i	overfladen	er	unik	for	netop	denne	
bordplade. Der vil derfor kunne forekomme 
mindre forskelle i din bordplade i forhold 
til den vejledende prøve du har set i vort 
brochuremateriale eller hos vores forhandler. 
Dette er ikke en fejl – men en naturlig charme 
ved produktet.

Træ er levende, og jo mere fugt det får, jo mere 
vil træet udvide sig. Træ til bordplader er tørret 
til 8%, hvorfor det er vigtigt, at bordpladen 
ikke udsættes for en konstant høj fugtighed. 
Normalt vil fugtigheden i et køkken være 50-

60%. Er luftfugtigheden højere, vil træet optage 
fugt og udvide sig. Er luftfugtigheden lavere vil 
bordpladen svinde.

Hvis der optages uens fugt på for- og bagside, 
vil pladen krumme – men den retter sig igen.Ved 
en normal rumfugtighed på mellem 50-60% vil 
træet udvide sig 1-2 mm i bredderetningen, men 
kan ved en fugtighed på 85% udvide sig op til 10 
mm. I længderetningen vil udvidelsen altid være 
minimal.

Ved tørring af naturtræ vil der opstå små 
luftlommer i træet. Disse luftlommer vil 
fremkomme som små revner/mindre ridser i 

den færdige bordplade. Ligeledes kan smårevner 
opstå ved temperatur- og fugtighedssudsving. 
Smårevner er naturlige i massivtræ, og er derfor 
ikke reklamationsberettigede.

Vore massivtræs bordplader i subtropiske 
træsorter	er	altid	produceret	af	certificeret	
træ. Varmeafgivende husholdningsmaskiner som 
kaffemaskine, brødrister m.v. bør aldrig placeres
direkte på massivtræs bordpladen, men på 
et varmeafvisende underlag. På den måde 
beskyttes bordet mod kontaktvarme, der kan 
medføre udtørring, misfarvning og i værste fald 
revnedannelse i træet.

G E N E R E L  I N F O R M A T I O N
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Vi anbefaler, at massivtræsbordplader monteres inden for 7 dage samt behandler 
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A N V E N D E L S E  A F  B O R D P L A D E N

Husholdningsudstyr såsom kaffemaskiner, 
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massivtræsbordplader efter behov, se vores
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starten vedligeholdt og mættede, vil du kunne 
glæde dig over produktet i mange år. 

HUSK: Plader, der IKKE vedligeholdes, giver 
mange ærgelser.

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

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

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 
montageskader, der ikke er dækket af vor 
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til produktion af bordpladen. Garantien for 
underlimede vaske er 5 år.

Yderligere	information	på	www.dfigeisler.com

G A R A N T I

Haushaltsgeräte wie Kaffeemaschinen, Toaster 
oder ähnliches, die konstant Wärme abgeben, 
dürfen nicht direkt auf einer Arbeitsplatte aus 
Massivholz platziert werden. Die Wärmeemis-
sionsquelle muss auf einer wärmeabweisenden 
Unterlage platziert werden, um Verfärbungen 
und Risse zu vermeiden.

Bei der Verwendung von Töpfen und Pfannen 
ist es sehr wichtig, dass Sie die richtige Größe 
für die jeweilige Kochplatte verwenden. Eine 
falsche Größe kann darin resultieren, dass sich 

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-

Diese Arbeitsplatte wurde nach Ihren Wünschen 
und den angegebenen Maßen hergestellt. Wäh-
rend der Herstellung wurde die Arbeitsplatte 
einer Qualitätskontrolle unterzogen, um sicher-
zustellen, dass unsere Qualitätsziele eingehalten 
werden.

unverhältnismäßig starke Hitze entwickelt, die 
dazu führt, dass sich auf der Arbeitsplatte kleine 
Risse bilden. Bei 80°C löst sich Kleber auf und 
Holz trocknet, und es treten kleine Schrump-
fungsrisse auf.

Es ist wichtig, dass Sie daran denken, Ihre 
Massivholzarbeitsplatten bei Bedarf zu pflegen. 
Weitere Informationen finden Sie in unserer 
Pflegeanleitung. Wenn die Platten von Anfang an 
gepflegt werden und gesättigt sind, können Sie 
viele Jahre lang Freude an dem Produkt haben.

sacht werden, kann ein rohes und unbehandel-
tes Stahlspülbecken mit Längsbewegungen mit 
Schleifpapier mit min. Korn 220 geputzt werden, 
da ein 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.

Eventuelle Schäden oder Kratzer, die nach der 
Montage festgestellt werden, sind auf Montage-
schäden zurückzuführen, die nicht von unserer 
Produktgarantie abgedeckt sind. 
Das Reklamationsrecht richtet sich nach dem 
Verbraucherschutzgesetz und umfasst alles, was 

NICHT VERGESSEN: Platten, die NICHT  
gepflegt werden, verursachen viele Probleme.

QUARZSPÜLBECKEN:
Die tägliche Pflege ist einfach. Verwenden Sie 
einen normalen Scheuerschwamm mit etwas 
Spülmittel, wenn das Spülbecken verschmutzt 
ist. Bei starken Kalkablagerungen kann man hei-
ßen Essig (7 %) für ein paar Minuten im Becken 
lassen. Mit Wasser nachspülen. Es gibt auch spe-
zielle Produkte für die Reinigung von Quarzspül-
becken, 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.

mit der Herstellung der Arbeitsplatte zusam-
menhängt. Die Garantie für geklebte Spülbecken 
beträgt 5 Jahre.

Weitere Informationen unter www.dfi-geisler.com

TRANSPORT UND AUFBEWAHRUNG

PFLEGE VON SPÜLBECKEN

GARANTIE

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 


