DLH Tabletops
Samsetning og meðhöndlun
1

Fara skal yfir plötuna og athuga
hvort hugsanlegir gallar séu í
henni.
Komi gallar í ljós skal hafa samband strax við seljanda.
Kvartanir vegna platna sem búið
er að setja upp eru ekki teknar
gildar.
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Lágmarks fjarlægð frá
útskurði og að enda
borðplötu er 5 mm.

Allt sem er skorið ásmat
yfirborðs fleti skal bera á
með viðarolíu.

Plötuna skal festa þannig
að hún geti hreyfst.

Veggfesting á vegginn og framendi eldhússkápanna.

Hafir þú sett upp plötu með
beinar hliðar er mikilvægt
að slípa hliðarnar til þess
að koma í veg fyrir marbletti.

Vinsamlegast lesið allan leiðarvísinn áður
en aðlögun (söfnun eða útskurður) byrjar!
Við mælum með að fagmaður sé hafður með í
ráðum.
Geymsla:
• Það er best að festa borðplötuna strax eftir að hún er keypt.
• Ef það er ekki hægt skal geyma borðplötuna í upphituðu húsnæði
við u.þ.b. 20°C (mest 60% raka). Best er að geyma plötuna í þéttu
plasti.
• Borðplatan skal liggja lárétt og skal setja kubba á milli með 50cm
millibili eða sléttri undirstöðu.
• Koma skal í veg fyrir raka og beinan geislahita frá t.d. ofni. Plastið
skal ekki taka af fyrr en nota á plötuna.
Aðlögun og afskurður:
Áður en byrjað er að vinna með plötuna skal athuga hvort einhverjir
gallar fi nnist. (mynd 1). Hugsanlegar kvartanir skal bera upp við söluaðila áður en forvinna hefst. Þegar forvinna er hafi n er litið svo á að
varan sé samþykkt eins og hún kemur fyrir.
Byrjið á að kantskera og stytta borðplötuna. Gerið ráð fyrir a.m.k. 5mm.
fjarlægð að veggjum og öðrum föstum hlutum (mynd 2). Þegar tekið er
úr fyrir vaski og helluborði reiknast 10mm bil á alla kanta (það kemur
mikill raki í kringum hliðar vasksins þannig að bera skal olíu á alla
afsagaða kanta (mynd 3). Fjarlægðin frá þeim stað þar sem tekið er úr
og enda borðplötunnar skal vera minnst 100mm. Ef setja á tvo vaska í
borðplötuna skal vera minnst 100mm fjarlægð á milli þeirra. Til að verjast hita og raka frá ofnum eða öðrum rafmagnstækjum skal gera ráð
fyrir minnst 20mm fjarlægð. Hliðar sem fá á sig hita frá eldavélum eða
ofnum skal verja geng ofþornun með því að einangra þær með sjálfl
ímandi DLH rakavörn. Ef borðplatan er fest ofan á uppþvottavél eða
þvottavél skal verja borðplötuna gegn hugsanlegum raka og hita. Það
er gert með því setja sjálfl ímandi DLH rakavörn undir borðplötuna.
Festing:
Gegnheilar borðplötur skal ávalt festa þannig að þær geti hreyfst og
hægt sé að taka þær af aftur (mynd 4).
Í skápa með toppstykki skal bora hæfi leg göt (rétthyrnd göt) í toppstykkið. Rétthyrnt gat gefur borðplötunni möguleika á að hreyfast eftir
því hvaða hita og rakastig er. Síðan skal nota spenniskífur á skrúfurnar. Skápar án toppstykkis eru festar með veggfestingum og á framenda grindanna (mynd 5). Aftasta veggfestingin skal vera meðrétthyrnt
gat. Festa skal veggfestingarnar með hámark 60cm millibili. Ef borðplatan er í vinkil skal festa hana með sérstakri DLH hornasamsetningu
ásamt fræsimóti og samsetningarspennu. Þegar borðplata er fest á
undirlag sem getur gefi ð frá sér raka s.s steypu er gerður fyrirvari á
kvörtunum. Það er ekki mælt með því að festa gegnheilar tréplötur á
steypt undirlag. Beinar hliðar skal slípa (mynd 6).

Meðhöndlun og viðhald
með DLH olíu
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Yfirborðsmeðhöndlun:
Sé platan grunn olíuborin mun olían vera orðin það þurr eftir 24 klst.
eftir síðustu áferð að hægt verður að nota plötuna. Ómeðhöndlaða
plötu skal grunn olíubera á báðum hliðum og öllum köntum. Bera skal
síðustu áferð á plötuna rétt áður en hún verður tekin í notkun.
• Áður en olía er borin á borðplötuna skal fara með fínan sandpappír yfir hana. Nota skal sandpappír með kornastærðina 180
eftir þörfum. Slípa kal í þá átt sem æðarnar liggja.
• Þegar búið er að slípa yfirborðið skal ryksuga plötuna.
• Berið þunnt lag af húsgagnaolíu á borðplötuna. Notið lyktarlausan
bómullarklút gegn bleyttan í olíu. Eftir u.þ.b. 15 mínútur skal þurrka
burt alla umfram olíu. Borðplötuna skal nú pólera með hvítum
nælon skrúbbi (í þá átt sem æðarnar liggja). Komi samt sem áður
þurrir blettir í ljós á yfirborðinu skal endurtaka meðhöndlun (bíðið
í 24 klst.).
• Þegar lokið er við að meðhöndla yfirborðið mun koma í ljós silkimött glans áferð. Það eiga ekki að vera mattir blettir á yfi rborðinu.
• Olía er þurr eftir u.þ.b. 48 klst. og platan tilbúin til notkunnar.
Olían er að fullu orðin þurr eftir u.þ.b. eina viku.
Viðhald – framkvæma eftir þörfum. T.d. þegar það myndast þurrir
blettir eða hún verður mött. Hægt er að meðhöndla aðeins þá bletti
sem eru mattir. Meðhöndla skal á sama hátt og í þegar olía er borin
á í síðustu umferð (sjá hér fyrir ofan) – þó þarf aðeins að léttslípa
plötuna með sandpappír nr. 180 þar til yfirborðið er glansandi og jafnt.
Athugið að kviknað getur í olíuvættum klútum að sjálfu sér. Eftir notkun skal slétta úr klútunum og leggja þá til þurrkunar. Þegar klútarnir
eru orðnir stífir má henda þeim.
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Ef óskað er eftir sérstaklega fallegu yfirborði er hægt að pólera  
borðplötuna með vél sem mun gefa fallega matta áferð. Fylgið ávalt
leiðbeiningum efnaframleiðenda.

Viður er lifandi efni og hreyfist því í takt við breytilegt hitastig og
raka. Þess vegna getur komið fram litlar rispur í viðinn. Það er alveg
eðlilegt.
Útgáfa: 2.0. Fyrir síðustu útgáfu vísast á www.dlh.dk

DLH Danmark A/S
Nordkajen 21
DK-6000 Kolding
www.dlh.dk

Við mælum með að þú
ráðfærir þig við fagmann og
eða hafir samband við byggingavöruverslun/timbursölu
til að fá nauðsynlega leiðbeiningar.

Borðplötuna skal slípa með fínum
sandpappír þar til yfirborðið
er glansandi og lítur eins út.
Nota skal sandpappír með kornastærðinni 60, 100 og 120 eftir
þörfum, þó skal alltaf enda á
sandpappír 120.
Pússa skal í sömu átt og æðar
viðarins.

Bera skal á með bómullarklút vættum í olíu.
Athugið að klútar vættir í olíu geta
kveikt í sér sjálfir. Eftir notkun skal
leggja klútana útbreidda til þornunar.
Þegar klútarnir eru orðnir stífir má
henda þeim.
Pólera skal á eftirfarandi hátt til loka
með hvítum nælon skrúbbi (í sömu
átt og æðar viðarins)

Eftir u.þ.b. 15 mínútur skal þurrka
burt alla umfram olíu. Að lokum skal
þurrka plötuna með þurrum klút.
Verði vart við þurra bletti eftir
meðhöndlunina skal endurtaka hana
að liðnum 24 tímum. Sé borðplatan
óunnin þarf alltaf að gera ráð fyrir
minnst 2 meðferðum.
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Gætið þess að kviknað getur í klútum sem eru gegnblautir af olíu af
sjálfu sér.

Aftan á olíudósinni eru leiðbeiningar um meðhöndlun olíunnar.
Leiðbeiningarnar geturðu opnað
með því að taka í miðann í einu
horninu.

