DLH Tabletops
Paigaldus ja töötlemine
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Plaati kontrollitakse võimalike
vigade või defektide suhtes.
Kui avastatakse viga või defekt,
tuleb otsekohe müüjale kaebus
esitada.
Kaebusi plaatide puhul, mida
on kasutatud või töödeldud ei
arvestada.
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Minimaalne vahe lõikekoha
ja lauaplaadi lõppservani
peab olema vähemalt 5 mm.

Kõik lõikekohad ja pinnad
tuleb siseruumi õliga sisse
määrida.

Plaat kinnitatakse nii, et tal
jääks liikumisruumi.

Nurgatugi seinal ja köögielemendi frontaalraam.

Kui olete paigaldanud plaadi sirgete servadega, on
tähtis servad ära lihvida,
et vältida kokkupuudetest
tingitut jälgi.

Palun lugege kogu kasutusjuhend
läbi, enne kui töötlemist (montaažI või
lõikamist) alustatakse! Me soovitame Teil
professionaalset abi küsida.
Säilitamine:
• Soovitame lauaplaati paigaldada vahetult pärast ostmist
• Kui see ei ole võimalik, säilib lauaplaat kõige paremini soojendatud
siseruumis umbes 20˚C (max 60% RH). Plaat säilib paremini kinnises
plastikpakendis.  
• Lauaplaat peab olema horisontaal asendis, paigaldatud liistude peale,
maksimaalselt 50 cm vahedega või lamedale pinnale.  
• Kaitsta otsese soojuskiirguse eest võimalikkust kuumaallikast ja
niiskuse vastu. Plastikümbris eemaldatakse vahetult enne töötlemist.
Sobitamine ja lõikamine:
Enne töötlemist tuleb lauaplaati kontrollida nähtavate defektide vastu
(joonis 1). Võimalikud kaebused tuleb esitada kohalikule müüjale enne
töötlemist, kui töötlemist on alustatud, on toode aktsepteeritud sellisel
kujul nagu see on.
Alustage lauaplaadi trimmimise ja lühendamisega. Arvestage vähemalt
5mm vahega seinteni ja püsiseadmeteni (joonis 2). Valamu ja toiduvalmistamise ala jaoks arvestatakse 10 mm õhuala piki kõiki servi (valamu
servad tuleb hoolikalt vuugimassiga ära täita, ja kõik lõigatud ääred tuleb
õliga rikkalikult sisse määrida ) (joonis 3). Vahe väljalõike ja lauaplaadi
lõppserva vahel peab olema vähemalt 100 mm. Kui soovitakse, näiteks,
kaks valamut lauaplaadi sisse paigaldada, peab valamute omavaheline
vahe olema samuti vähemalt 100mm. Soojuse ja niiskuse kaitseks, pliidi ja
muude elektriseadete puhul, tuleb arvestada minimaalse kaugusega 20
mm. Servad, mis peavad taluma pliidi- või ahjukuumust, peavad ärakuivamise vastu olema kaitstud isoleeriva isekleepuva DLH Aurutõkkega. Kui
lauaplaat on paigaldatud nõudepesumasina või pesumasina peale, tuleb
lauaplaati kaitsa tekkiva niiskuse ja soojuse eest. Selleks tuleb kasutada
isekleepuvat DLH aurutõket lauaplaadi alusserval.
Paigaldamine:
Massiivseid lauaplaate tuleb alati paigaldada nii, et nad saaksid liikuda ja
et neid oleks võimalik uuesti eemaldada (joonis 4).
Ülemise plaadi elementidesse puuritakse sobivad augud (ristkülikukujulised augud) ülemises plaadis. Ristkülikukujuline auk võimaldab lauaplaadi
kohandamist/liikuvust sõltuvalt temperatuurist ja niiskusest, kruvide
jaoks kasutatakse seibe.  
Elemendid, mis ei kuulu ülaplaati, tuleb paigaldada monteerimisliitmikute
abil seina ja elemendi frontaalraami külge (joonis 5).
Tagumine nurgatugi peab olema ristkülikukujulise auguga. Nurgatugid
tuleb paigaldada umbes 60 cm vahega. Kui lauaplaat tuleb kokku panna
nurga all, tuleb alati kasutada spetsiaalseid DLH monteerimisliitmikuid,
sealjuures ka lõikefreesifreesi koos lamellidega.  Kui lauaplaati paigaldatakse niiskust eraldavale pinnale nagu gaasbetoon / poorbetoon jne,
toimub see reglina paigaldaja enda vastutusel. Me ei soovita paigaldada
massiivseid täispuidust plaate gaasbetoonile / poorbetoonile. Sirged
servad tuleb ära lihvida (joonis 6).

Töötlemine ja
hooldus DLH õliga
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Pinna töötlemine:
Kui plaadi pind on algselt õlitatud on õli juba nii palju tardunud, et seda
saab kasutada 24 tundi pärast esikülje lõplikku õlitamist. Töötlemata
plaat tuleb põhjalikult õlitada mõlemalt poolt ja kõik lõikeküljed tuleb
põhjalikult sisse õlitada. Lõplik õlitamine leiab aset vahetult enne plaadi
kasutamist:
• Lauaplaati lihvitakse peene liivapaberiga seni, kuni pind on sile ja
ühtlane. Kasutatakse liivapaberit #180 vastavalt vajadusele.
• Lihvitakse puidu soonte pikisuunas
• Pärast lihvimist puhastatakse ülapind tolmuimejaga puhtaks
• Lauaplaadile kantakse väga õhuke õlikiht. Õlitamine toimub puuvillase lapiga mis on õliga läbi niisutatud. Umbes 15 minuti pärast kuivatatakse ülemäärane õli ära. Lõpptulemus saavutatakse poleerimisega
valge nailonharja abil (puidu soonte pikisuunas). Lõpuks pühkige
plaat kuiva lapiga üle. Kui – pärast töötlust – plaadipinnal leidub ikka
veel üksikuid kuive laike, tuleb töötlust korrata (oodake 24 tundi).
• Pärast lõplikku poleerimist on pind siidiselt matt ja  ühtlase läikega.
Plaadipinnal ei tohiks olla läikivaid või matte plekke.
• Umbes 48 tundi on õli ära kuivanud, ja lauaplaati saab kasutada
tavalisel viisil.
Võtab umbes nädal aega enne kui õli on täielikult tardunud.
Hooldus – tehakse vastavalt vajadusele. Näiteks siis, kui plaadile ilmuvad
kuivad laigud või kui plaat tundub üldiselt matt. Hooldust võib teostada
„paikselt“, nende kohtadel, mis tunduvad matid. Töötlemine toimub nagu
lõplik õlitamine (vaata eespool) – kuid plaati tuleb ainult väga kergelt
liivapaberiga # 180 lihvida seni, kuni pind on sile ja ühtlane. Pange tähele,
et õlilapid võivad iseenesest süttida. Pärast kasutamist tuleb lapid laialilaotatult vaba õhu kätte kuivama panna. Kui lapid on kõvaks tardunud,
võib need utileerida.
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Kui soovitakse eriti ilusat pinda, võib lauaplaati poleerimismasinaga poleerida, see annab eriti kena mati pinna.

Õli tagumisel poolel on täielik
juhend, kuidas seda kasutada.
Juhend tuleb nähtavale sildi lahti
rebimisel ühest nurgast.

Lauaplaat tuleb lihvida peene
liivapaberiga kuni pind on sile ja
ühtlane. Kasutatakse liivapaberit
tera 180.
Lihvitakse puidu soonte suunas.

Õlitamine toimub sileda puuvillase
lapiga, mis on õliga niisutatud.
Pange tähele, et õlilapid võivad iseenesest süttida. Pärast kasutamist
tuleb lapid laialilaotatult vaba õhu
kätte kuivama panna. Kui lapid on kõvaks tardunud, võib need utileerida.
Pärast seda poleeritakse lõpptulemuse saavutamiseni valge nailonharja abil (puidu soonte pikisuunas).

Umbes 15 minuti möödumisel pühitakse üleliigne õli ära. Lõpuks pühkige
plaat kuiva lapiga üle. Kui – pärast
töötlust – plaadipinnal leidub ikka
veel üksikuid kuive laike, tuleb töötlust korrata (oodake 24 tundi). Kui
lauaplaat on töötlemata, tuleb alati
arvestada vähemalt 2 töötlemisega.

Hooldusainete tootjapoolseid juhendeid tuleb alati hoolikalt jälgida.
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Puit on elav materjal ja liigub ühes taktis muutuvate temperatuuride ja
niiskusega. Seetõttu võivad puidus esineda väiksemad praod. See on
täiesti loomulik.

