DLH Tabletops
Montering og behandling
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Platen gjennomgås for eventuelle feil eller skader.
Hvis det oppdages feil eller
skader, skal det umiddelbart
reklameres til forhandleren.
Reklamasjon på plater som er
tatt i bruk eller forarbeidet
godtas ikke.
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Minste avstand mellom
utskjæring og bordplatens
endekant er 5 mm.

Alle snitt og flater skal
mettes med interiørolje.

Platen festes slik at den
kan bevege seg.

Vinkelbeslag på veggen og
kjøkkenelementets frontramme.

Hvis du har montert en
plate med lik kant, er det
viktig at denne slipes slik
at du unngår støtmerker.

Les hele veiledningen før bearbeidingen
(montering eller utskjæring) påbegynnes!
Vi anbefaler at du rådfører deg med en
fagperson.
Oppbevaring:
• Der er best å montere en bordplate umiddelbart etter kjøpet.
• Hvis dette ikke er mulig, bør bordplaten oppbevares i et oppvarmet
lokale ved ca. 20˚C (maks 60 % RH). Plasten skal helst oppbevares i
tett plast.
• Bordplaten skal ligge vannrett, på underlag, med maks. 50 cm mellomrom, eller på plant underlag.
• Beskyttes mot direkte strålevarme samt fuktighet. Plasten fjernes
først umiddelbart innen forarbeidet.
Tilpasning og utskjæring:
Før forarbeidet påbegynnes skal bordplaten inspiseres for synlige feil
(fig. 1). Eventuelle reklamasjoner skal fremføres overfor forhandleren
før forarbeidet påbegynnes. Når forarbeidet påbegynnes er produktet
akseptert slik det er.
Begynn med å renskjære og korte ned bordplaten. Beregne minst 5 mm
avstand til vegger og faste installasjoner (fig 2). Til utskjæring av vask
og kjøkkenøy beregnes 10 mm fritt rom langs alle kanter (det fuktes
grundig rundt vaskens kanter, og alle snittflater og utskjæringen mettes med olje) (fig. 3). Avstanden mellom utskjæringen og bordplatens
endekant skal være minst 100 mm. Dersom to vasker skal monteres i
bordplaten, skal det også være en avstand på minst 100 mm mellom dem.
Som beskyttelse mot varme og fuktighet i forbindelse med komfyrer og
andre elektriske apparater, skal det beregnes en minsteavstand på 20
mm. Kanter som er utsatt for varme fra komfyr eller ovn, skal beskyttes mot uttørking ved hjelp av isolering med en smal, selvklebende DLH
dampsperre. Hvis bordplaten er montert over en oppvaskmaskin eller
vaskemaskin, skal den beskyttet mot fuktighet og varmepåvirkning som
oppstår som følge av dette. Dette gjøres ved at man påfører en selvklebende DLH dampsperre på bordplatens underside.
Montering:
Massive bordplater skal alltid monteres slik at de kan beveges og demonteres igjen (fig 4).
I elementer med topplate skal det bores passende hull (rektangulære
hull) i topplaten. Et rektangulært hull gjør det mulig for bordplaten å
tilpasse/bevege seg etter temperatur- og luftfuktighetsforhold. Deretter brukes stoppskiver til rillene. Elementer uten topplate skal monteres
med beslag på veggen og vet elementets frontramme (fig 5). Det bakerste
vinkelbeslaget skal ha et rektangulært hull. Vinkelbeslagene monteres
med maks. 60 cm avstand. Hvis bordplaten skal samles i en vinkel, skal
det alltid brukes spesielle DLH samlebeslag samt rifling med samlelameller. Ved montering på fuktgivende underlag, for eksempel gassbetong,
porebetong osv., skal det tas forbehold for reklamasjoner. Montering av
massive treplater på gassbetong/porebetong anbefales ikke. Like kanter
skal slipes (fig 6).

Behandling og vedlikehold med DLH-olje
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Overflatebehandling:
Hvis platen er grunnoljet er oljen så herdet at den kan tas i bruk 24
timer etter finisholjing av forsiden. Ubehandlede plater skal grunnoljes
på begge sider, og alle snittplater skal mettes grundig med olje. Finisholjing – umiddelbart før platen tas i bruk:
• Bordplaten avslipes med fint sandpapir til overflaten er glatt og
ensartet. Sandpapir #180 brukes etter behov.
• Det skal slipes ned langs treets årer.
• Etter avsliping skal overflaten støvsuges.
• Bordplaten påføres et relativt tynt lag olje. Påføring foretas smed
en bomullsklut som er vætet med olje. Etter ca. 15 minutter tørkes
overskytende olje bort. Deretter poleres det til endelig finish med
hvit nylonbørste (langs treets årer). Til slutt tørkes platen med en
tørr klut. Hvis det etter endt behandling fortsatt finnes tørre flekker
på overflaten, skal behandlingen gjentas (vent 24 timer).
• Etter ferdigbehandling skal overflaten være silkematt med en jevn
glans. Det bør ikke forekomme blanke eller matte flekker på overflaten.
• Etter ca. 48 timer er oljen tørr, og bordplaten kan benyttes på
normalt vis.
Oljen er ikke helt avherdet før det har gått ca. en uke.
Vedlikehold - utføres etter behov. F.eks. når det finnes tørre flekker på
platen, eller når den fremstår som matt. Vedlikehold kan utføres ”lokalt”
på delene av platen som er matte. Behandling utføres som finisholjing
(se ovenfor), men platen slipes kun lett med sandpapir #180 til overflaten er glatt og ensartet. Merk at oljevætede kluter kan selvantenne.
Etter endt bruk skal klutene legges til avherding i friluft, i utbrettet
tilstand. Når klutene er stive, kan de avhendes.
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Bak på oljen finner du en utførlig
veiledning som viser hvordan du
går frem. Veiledningen finner du
ved å løsne etiketten i det ene
hjørnet.

Bordplaten avslipes med fint
sandpapir til overflaten er glatt
og ensartet. Sandpapir # 180 skal
brukes.
Det skal slipes ned langs treets
årer.
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Påføring foretas smed en støvfri bomullsklut som er vætet med olje.
Merk at oljevætede kluter kan selvantenne. Etter endt bruk skal klutene
legges til avherding i friluft, i utbrettet
tilstand. Når klutene er stive, kan de
avhendes.
Deretter poleres det til endelig finish
med hvit nylonbørste (langs treets årer).
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Etter ca. 15 minutter tørkes overskytende olje bort. Til slutt tørkes
platen med en tørr klut.
Hvis det etter endt behandling
fortsatt finnes tørre flekker på overflaten, skal behandlingen gjentas
etter at den har stått i 24 timer. Hvis
bordplaten er ubehandlet, må det
alltid regnes med to behandlinger.

Ønsker man en ekstra flott overflate, kan man polere bordplaten med
en Inflammatoriske. Da får man en flott, matt overflate.
Følg for øvrig alltid behandlingsmiddelsleverandørens anvisninger
nøye.
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Tre er et levende materiale og beveger seg derfor i takt med endringer
i temperatur og påvirkning av fuktighet. Det kan derfor forekomme små
revner i treet. Dette er helt naturlig.

