DLH Tabletops
Montering og behandling
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Pladen gennemgåes for
eventuelle fejl eller skader.
Opdages der fejl eller skader
reklameres der omgående til
forhandleren.
Reklamationer på plader der
er taget i brug eller forarbejdet
accepteres ikke.
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Min. afstand mellem udskæring og bordpladens
endekant min. 5 mm.

Alle snit og ﬂader mættes
med interiør olie.

Pladen fastgøres så
den kan bevæge sig.

Vinkelbeslag på væggen og
køkkenelementets frontramme.

Har du monteret en plade
med lige kant, er det vigtigt
at slibe kanten for at undgå
stødmærker.

Læs venligst hele denne vejledning, før
bearbejdningen (samling eller udskæring)
påbegyndes! Vi anbefaler, at du tager en
fagmand med på råd.
Opbevaring:
• Det er bedst at montere en bordplade umiddelbart efter købet.
• Hvis det ikke er muligt, opbevares bordpladen indendørs i opvarmet lokale ca 20˚C (max 60% RH). Pladen opbevares bedst i tæt
plast.
• Bordpladen skal ligge vandret, lagt på strøer, med max. 50 cm mellemrum eller plant underlag.
• Beskyttes mod direkte strålevarme fra evt. varmekilde, samt fugt.
Plasten fjernes først umiddelbart inden forarbejdning.
Tilpasning og udskæring:
Inden forarbejdning skal bordpladen gennemses for synlige fejl
(Fig. 1). Eventuelle reklamationer skal fremføres overfor forhandleren
inden forarbejdning, når forarbejdningen påbegyndes er produktet
accepteret som det er.
Start med at renskære og afkorte bordpladen. Beregn mindst 5 mm
afstand til vægge og faste installationer (Fig. 2). Til udskæring af
vasken og kogeø beregnes 10 mm luft langs alle kanter (der fuges
omhyggeligt omkring vaskens kanter, og alle snitﬂader samt udskæringen mættes med olie) (Fig. 3). Afstanden mellem udskæringen og
bordpladens endekant skal min. være 100 mm. Ved eventuel montering
af to vaske i bordpladen, skal disse også have en indbyrdes afstand
på min. 100 mm. Som en beskyttelse mod varme og fugt i forbindelse
med komfurer og andre elektriske apparater skal der beregnes en
minimumsafstand på 20 mm. Kanter, som er udsat for varme fra komfur
eller ovn, skal være beskyttet mod udtørring ved hjælp af isolering
med en smal selvklæbende DLH Dampspærre. Hvis bordpladen er
monteret oven på en opvaskemaskine eller vaskemaskine, skal bordpladen beskyttes mod den fugt– og varmepåvirkning, der opstår. Dette
gøres ved at påføre en selvklæbende DLH dampspærre på undersiden af bordpladen.
Montering:
Massive bordplader skal altid monteres således at de kan bevæge sig
og afmonteres igen (Fig. 4).
I elementer med topplade bores passende huller (rektangulære huller) i toppladen. Et rektangulært hul giver bordpladen mulighed for at
tilpasse/bevæge sig alt efter temperatur- og luftfugtighedsforhold,
der anvendes derefter spændeskiver til skurerne. Elementer uden
topplade monteres med beslag på væggen og ved elementets frontramme (Fig. 5). Det bagerste vinkelbeslag skal være med et rektangulært hul. Vinkelbeslagene monteres med max. 60 cm afstand. Hvis
bordpladen skal samles i en vinkel, skal det altid ske med særlige DLH
samlebeslag, samt notfræsning med samlelameller. Ved montering på
fugtafgivende underlag som gasbeton/porebeton o.s.v tages der forbehold for reklamationer. Det kan ikke anbefales at montere massive
træplader på gasbeton/porebeton. Lige kanter slibes (Fig. 6).

Behandling og vedligehold med DLH olie
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Overﬂadebehandling:
Er pladen grundolieret vil olien være afhærdet så meget, at den kan
tages i brug 24 timer efter ﬁnisholiering af forside. Ubehandlet plade
grundolieres på begge sider og alle snitﬂader skal mættes grundigt
med olie. Finisholiering – umiddelbart inden pladen tages i brug:
• Bordpladen afslibes med ﬁnt sandpapir til overﬂaden er glat og
ensartet. Der anvendes sandpapir #180 efter behov.
• Der slibes langs med træets årer.
• Efter afslibning støvsuges overﬂaden.
• Bordpladen påføres et ganske tyndt lag olie. Påføring sker med
en bomuldsklud vædet med olie. Efter ca. 15 minutter aftørres
overskydende olie. Der poleres nu til endelig ﬁnish med hvid nylon skrubbe (langs med træets årer). Afsluttende aftørres pladen
med en tør klud. Forekommer der – efter endt behandling – fortsat enkelte tørre pletter på overﬂaden, gentages behandlingen
(vent 24 timer).
• Efter færdigbehandling står overﬂaden silkemat med jævn glans.
Der bør ikke forekomme blanke eller matte pletter på overﬂaden.
• Efter ca. 48 timer er olien tør, og bordpladen kan benyttes på
normal vis.
Olien er først afhærdet helt efter ca en uge.
Vedligehold – udføres efter behov. F.eks. når der på pladen optræder tørre pletter eller den generelt fremstår mat. Vedligehold kan
ske ”lokalt” på de dele af pladen, som fremstår matte. Behandling
udføres som ﬁnisholiering (se ovenfor) – dog slibes pladen kun let
med sandpapir #180 til overﬂaden er glat og ensartet. Bemærk at
olievædede klude kan selvantænde. Efter endt brug lægges kludene
til afhærdning i det fri i udbredt tilstand. Når kludene er stive, kan de
bortskaffes.
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Bag på olien er der en udførlig
vejledning på, hvordan du skal
gøre. Vejldningen får du frem
ved at løsne etikketten i det ene
hjørne.

Bordpladen afslibes med ﬁnt
sandpapir til overﬂaden er glat og
ensartet. Der anvendes slibepapir
korn 180.
Der slibes langs med træets årer.
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Påføring sker med en fnugfri bomuldsklud vædet med olie.
Bemærk at olievædede klude kan
selvantænde. Efter endt brug lægges kludene til afhærdning i det fri i
udbredt tilstand. Når kludene er stive,
kan de bortskaffes.
Der poleres efterfølgende til endelig
ﬁnish med en hvid nylon skrubbe
(langs med træets årer).
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Efter ca. 15 minutter aftørres overskydende olie. Afsluttende aftørres
pladen med en tør klud.
Forekommer der – efter endt behandling – fortsat enkelte tørre pletter på
overﬂaden, gentages behandlingen
når den har stået i 24 timer. Er bordpladen ubehandlet, skal der altid på
regnes mindst 2 behandlinger.

Hvis man ønsker en ekstra ﬂot overﬂade, kan man polere bordpladen
med polermaskine, dette giver en ﬂot mat overﬂade.
Følg i øvrigt altid plejemiddelleverandørens anvisninger nøje.
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Vi anbefaler, at du tager en
fagmand med på råd og/eller
kontakter dit byggemarked/
trælast for at få den
nødvendige vejledning.
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Træ er et levende materiale og vil derfor bevæge sig i takt med de
vekslende temperatur og fugtpåvirkninger. Derfor kan der forekomme
mindre revner i træet. Dette er helt naturligt.

