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Jos tuotteessa ilmenee vaurioita, ne on rekla-
moitava myyjälle ennen tuotteen asentamista 
ja viimeistään 8 päivän kuluessa sen vastaanot-
tamisesta.

Asentaessaan pöytälevyn asiakas hyväksyy sen. 
Tuotetakuu ei sen vuoksi kata asennetussa 
pöytälevyssä näkyviä virheitä ja puutteita. 

TARKASTA PÖYTÄLEVYJEN KUNTO TOIMITUKSEN YHTEYDESSÄ

K U L J E T U S  J A  S Ä I L Y T Y S

Pöytälevyä nostetaan ja kannetaan 
aina pituussuunnassa ja pystya-
sennossa. Sitä ei saa koskaan 
kantaa vaakatasossa. Pöytälevyt 
tulee asentaa 8 päivän kuluessa 
toimituksesta. Siihen saakka niitä 
säilytetään pakkauksessaan vaa-
katasossa, ja jokaisen levyn väliin 
asetetaan rimat. Myös alimmaisen 
levyn ja lattian väliin on asetettava 
rimat, koska lattialla saattaa olla 
kosteutta. Huoneen lämpötilan 
on oltava 20 ºC ja ilmankosteuden 
noin 50 %, jotta levyt pysyvät 
säilytyksen aikana suorina. Tällöin 
niiden asentaminen on helpom-
paa.

On tärkeää kuljettaa, asentaa ja huoltaa pöytä-
levyä oikein. Siten siitä on iloa käyttäjälle monen 
vuoden ajan.

Tämä opas sisältää pöytälevyn asennus- ja 
huolto-ohjeet.

DFI-GEISLER käyttää vain Euroopan johtavien 
tuottajien valmistamia täyslaminaatteja.

Laminaatti kestää kotitaloudessa käytettäviä ta-
vallisia kemikaaleja ja puhdistusaineita, ei kuiten-
kaan voimakkaita happoja tai erittäin emäksisiä 
aineita. Laminaatti kestää jopa 180 °C:en kuumu-
utta. Käytä kuitenkin metalliastioiden alla aina 
alusia, koska metalli kuumenee helposti liikaa ja 
vahingoittaa pöytätason pintaa pysyvästi.

Älä sijoita vedenkeitintä, kahvinkeitintä tai 
vastaavaa levyjen liitoskohtien päälle tai viereen, 
koska takuumme ei kata levyyn läiskymisen tai 
kondenssin seurauksena tunkeutunutta ko-
steutta.

Vältä hankausjauheiden, teräsvillan tai muiden 
hiovien puhdistusaineiden käyttöä, koska ne voi-
vat naarmuttaa laminaattia.

Poista punaviini, muste, punajuuri ja voimakkaan-
väristen hedelmien jättämät tahrat mahdollisim-
man nopeasti, ettei laminaattiin jää pysyviä jälkiä. 
Laminaatti on hyvin kestävää. Älä kuitenkaan 
koskaan leikkaa suoraan laminaatin pinnalla, vaan 
käytä aina leikkuulautaa. Älä myöskään aseta 
savi- tai valurauta-astioita suoraan laminaattile-
vylle, koska ne voivat naarmuttaa sitä.

Y L E I S T Ä  T I E T O A

!
TÄYSLAMINAATTI-
PÖYTÄLEVYJEN

Levyä ei saa missään 
tapauksessa kantaa 
siihen mahdollisesti 
leikatusta aukosta 
tai reiästä.
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Tarkasta ennen pöytälevyn asentamista vesi-
vaa’an avulla, että keittiökaapit ovat vaakata-
sossa ja toisiinsa nähden suorassa kulmassa. 
Jos kaapeissa on korkeuseroja, levyjä on vaikea 
sovittaa siististi toisiinsa. Tasoita erot tarvittae-
ssa vanerilla tai muulla vastaavalla materiaalilla.

Aseta pöytälevyt keittiökaappien päälle ja 
tarkasta, että mitat sopivat yhteen ja kulmat 
tulevat kohdakkain. Nosta levyt sen jälkeen 
pois paikoiltaan. Jos pöytälevy ei sovi paikalleen, 
ota heti yhteys jälleenmyyjään. Huomaa: Kaikki 
kulmat ovat toimitettaessa 90 astetta, jos muuta 
ei ole tilattu.

Jos kaapissa on ylälevy, siihen on porattava 
reiät, jotta pöytälevyt voidaan tarvittaessa 
kiristää kiristysheloilla kaapin sisäpuolelta. Po-
raa levyn kiinnittämistä varten kaapin yläosan 
etu- ja takareunaan sekä keskelle 3 mm:n reiät 
300 mm:n välein ja pituussuunnassa etu- ja 
takareunaan 600 mm:n välein. Levyt täytyy 
tukea 600 mm:n välein.

Sovita toimitukseen sisältyvä lista pituussuun-
nassa, ennen kuin kiinnität sen uraan. Älä työntä 
tasot ihan yhteen, ja kiinnikkeet asennetaan.

Täytä sauma sen jälkeen toimitukseen sisäl-
tyvällä saumausmassalla (älä käytä silikonia/
puuliimaa) täysin tiiviiksi. Takuu ei kata saumaan 
tunkeutuneen kosteuden aiheuttamia vahinkoja. 
Paina sitten tasot yhteen.

Pyyhi ylimääräinen saumausaine noin 5 minuutin 
kuluttua pahvinpalalla. Vedä pahvinpalaa aina 
levyn takareunasta etureunaan eli itseesi päin, 
jolloin saumausmateriaali painuu alas saumaan. 
Mahdolliset saumausainetahrat voi poistaa saip-
puavedellä.

Kun pöytälevy asennetaan avoimen kaapin pääl-
le, saumakohtaan on laitettava tueksi tasaista 
levyä (esim. lastulevyä tai ristivaneria). Huomaa: 
Levyjen kaikki saumauskohdat on tuettava ja 
kiinnitys on tehtävä siten, että ruuvit sijoittuvat 
kohdakkain sauman molemmin puolin.

Kiinnitä pöytälevy keittiökalusteisiin käyttämällä 
valmiiksi porattuja ruuviaukkoja. Pidä levy tarvit-
taessa paikoillaan ruuvipuristimilla kiinnityksen 
aikana. Vältä vahingoittamasta pintaa käyttämällä 
puristimien alla suojakappaleita. 

Täyslaminaattilevyn mukana toimitettavassa 
huoltopakkauksessa on tarvittavat ruuvit ja kul-
mat sekä säädettävällä pysäyttimellä varustettu 
3 mm:n pora. Poraa pöytälevyyn korkeintaan 8 
mm:n syvyinen reikä. Jos kaapissa ei ole yläle-
vyä, käytetään toimitukseen sisältyviä kulmia ja 
välikappaleita.

ENNEN ASENNUSTA

ASENNUS

KIINNITTÄMINEN

Kulma

Kaapin yläreuna 16 mm.

8 mm.Pöytälevy 12 mm

Välikappale 
15 mm.

Poran pysäytin
(säädettävä)
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600
600

600
600

Ø 10 mm

Saumaa listojen väliset saumat. Näkyviin jäävissä 
reunalistoissa on pöytälevyyn sovitettu eture-
una.

Piiloon jäävissä reunalistoissa ei ole etureunaa, 
ja ne katkaistaan halutun pituisiksi. Niiden väliin 
jäävä etäisyys on korkeintaan 600 mm.

REUNALISTOJEN KIINNITTÄMINEN

LEIKKAAMINEN

Tarkasta asennuksen jälkeen, että listat muodo-
stavat yhtenäisen kokonaisuuden.

Sahaaminen levyn etupuolelta ylöspäin sahalaita-
isella terällä saattaa aiheuttaa pinnan halkeilua.

Levyä leikattaessa on tärkeää porata kulmiin 
reiät 10 mm:n poralla. Siten vältytään teräviltä 
kulmilta, jotka voivat aiheuttaa levyyn halke-
amia.

Pöytälevyyn upotetun liesitason reunat sauma-
taan huolellisesti. Käytä saumausmassaa niin 
runsaasti, että sauma voidaan silottaa aivan 
tasaiseksi. Voit tilata saumausmassan yhdessä 
liesitason kanssa. Jos keittolevy liimataan ta-
soon, se on tuettava siten, että se jää hieman 
pöytälevyn tason alle.

Alaspäin 
sahalaitainen 
terä

* Piiloon jäävät 
 reunalistat

Ylöspäin 
sahalaitainen 
terä
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P Ö Y T Ä L E V Y J E N  H O I T O

TÄYSLAMINAATTI: 

PERUSPUHDISTUS;
Asentamisen jälkeen ennen työtason käyttöön-
ottoa puhdista taso esimerkiksi Surface Cleaner 
-aineella. Levitä ohut kerros ainetta työtasolle 
kuivan liinan avulla. Vaahdota aine ja anna sen 
vaikuttaa 5 minuuttia. Puhdista pinta sen jälkeen 
huolellisesti puhtaalla vedellä siten, ettei pintaan 
jää yhtään Surface Cleaneria. 

Pyyhi pinta käsittelyn jälkeen kuivalla liinalla ja 
viimeiseksi kuivaksi väännetyllä melamiinisie-
nellä.

HUOM!! Älä käytä melamiinisientä kiiltävillä 
pinnoilla, koska se himmentää kiiltoa.

PÄIVITTÄINEN PUHDISTUS;
Taso puhdistetaan päivittäin puhtaaseen lämpi-
mään veteen kastetulla ja kuivaksi väännetyllä 
liinalla. Jos taso on hyvin likainen, suosittelem-
me sen puhdistamiseen yleispesuainetta  
(ei Sulfoa). Jos lika ei lähde, toista kohdasta 1.

A L T A A N  H O I T O

Allasmallistossamme on yli 200 erilaista tun-
nettujen valmistajien teräs-, emali,- kvartsi ja 
posliiniallasta. 

Tiedustele tason myyneeltä kauppiaalta mah-
dollisia erikoistuotteita altaan puhdistamiseen ja 
hoitamiseen. 

Älä jätä kosteaa liinaa lojumaan altaaseen tai 
työtasolle, koska altaan reunaa vasten oleva 
laminaatti voi aikaa myöten kostua ja irrota.

TERÄSALTAAT:
Pyyhitään kuivaksi kierretyllä liinalla. Käsitte-
lemätön allas värjääntyy tummaksi, jos sitä ei 
puhdisteta päivittäistavarakaupassa myytävällä 

puhdistusjauheella tai muulla erikoistuotteella. 
Vältä teräsvillan käyttöä. Se voi jättää jälkeensä 
pieniä hiukkasia, joista muodostuu ruosteläikkiä.

EMALIALTAAT:
Pyyhitään kuivaksi kierretyllä liinalla. Poista 
mahdolliset värjääntymät vedellä, johon on 
sekoitettu saman verran klooripuhdistusainetta. 
Älä käytä emalia naarmuttavia hankausjauheita.

POSLIINIALTAAT:
Puhdistetaan kaupasta saatavalla nestemäisellä 
puhdistusaineella. Älä käytä hankausjauheita tai 
muita hankaavia puhdistusaineita.

QUARTZ ALTAAT:
Helppo puhdistaa päivittäin. Jos allas on likainen, 
hankaa sitä pesuaineeseen kastetulla sienellä. 
Jos altaassa on kalkkikerrostumia, kaada siihen 
lämmintä etikkaliuosta (7 %) ja anna liuoksen 
vaikuttaa muutaman minuutin ajan. Huuhtele 
sen jälkeen vedellä. Kvartsialtaan puhdistuksessa 
käytetään altaan toimittajalta saatavia erikois-
tuotteita.

Yleistä:
Allas kannattaa kuivata käytön jälkeen peh-
meällä liinalla tai pyyheliinalla, jolloin vältytään 
kerrostumien muodostumiselta. 

Tämä pöytälevy on valmistettu teidän toiveit-
tenne ja ilmoittamienne mittojen mukaan. 
Pöytälevyn laatua valvotaan tarkasti valmistuk-
sen aikana laatutavoitteidemme mukaisesti.

Asennuksen jälkeen todettujen mahdollisten 
vaurioiden ja naarmujen katsotaan syntyneen 
asennuksessa eivätkä ne kuulu tuotetakuun  
piiriin. Reklamaatio-oikeus noudattaa  
kauppalakia ja kattaa kaiken, mikä liittyy  
pöytälevyn tuotantoon.
Altaliimatuilla altailla on 5 vuoden takuu.

Lisätietoja löytyy osoitteesta 
www.dfi-geisler.com
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Allasmallistossamme on yli 200 erilaista tun-
nettujen valmistajien teräs-, emali,- kvartsi ja 
posliiniallasta. 

Tiedustele tason myyneeltä kauppiaalta mah-
dollisia erikoistuotteita altaan puhdistamiseen ja 
hoitamiseen. 

Älä jätä kosteaa liinaa lojumaan altaaseen tai 
työtasolle, koska altaan reunaa vasten oleva 
laminaatti voi aikaa myöten kostua ja irrota.

TERÄSALTAAT:
Pyyhitään kuivaksi kierretyllä liinalla. Käsitte-
lemätön allas värjääntyy tummaksi, jos sitä ei 
puhdisteta päivittäistavarakaupassa myytävällä 

puhdistusjauheella tai muulla erikoistuotteella. 
Vältä teräsvillan käyttöä. Se voi jättää jälkeensä 
pieniä hiukkasia, joista muodostuu ruosteläikkiä.

EMALIALTAAT:
Pyyhitään kuivaksi kierretyllä liinalla. Poista 
mahdolliset värjääntymät vedellä, johon on 
sekoitettu saman verran klooripuhdistusainetta. 
Älä käytä emalia naarmuttavia hankausjauheita.

POSLIINIALTAAT:
Puhdistetaan kaupasta saatavalla nestemäisellä 
puhdistusaineella. Älä käytä hankausjauheita tai 
muita hankaavia puhdistusaineita.

QUARTZ ALTAAT:
Helppo puhdistaa päivittäin. Jos allas on likainen, 
hankaa sitä pesuaineeseen kastetulla sienellä. 
Jos altaassa on kalkkikerrostumia, kaada siihen 
lämmintä etikkaliuosta (7 %) ja anna liuoksen 
vaikuttaa muutaman minuutin ajan. Huuhtele 
sen jälkeen vedellä. Kvartsialtaan puhdistuksessa 
käytetään altaan toimittajalta saatavia erikois-
tuotteita.

Yleistä:
Allas kannattaa kuivata käytön jälkeen peh-
meällä liinalla tai pyyheliinalla, jolloin vältytään 
kerrostumien muodostumiselta. 

Tämä pöytälevy on valmistettu teidän toiveit-
tenne ja ilmoittamienne mittojen mukaan. 
Pöytälevyn laatua valvotaan tarkasti valmistuk-
sen aikana laatutavoitteidemme mukaisesti.

Asennuksen jälkeen todettujen mahdollisten 
vaurioiden ja naarmujen katsotaan syntyneen 
asennuksessa eivätkä ne kuulu tuotetakuun  
piiriin. Reklamaatio-oikeus noudattaa  
kauppalakia ja kattaa kaiken, mikä liittyy  
pöytälevyn tuotantoon.
Altaliimatuilla altailla on 5 vuoden takuu.

Lisätietoja löytyy osoitteesta 
www.dfi-geisler.com

T A K U U

Taso puhdistetaan päivittäin puhtaaseen lämpi-
mään veteen kastetulla ja kuivaksi väännetyllä 
liinalla. Jos taso on hyvin likainen, suosittelem-
me sen puhdistamiseen yleispesuainetta 
(ei astianpesuainetta). Jos lika ei lähde, nouda-
tetaan yleispuhdistuksen ohjeita.


