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Transport | Inden montage

Tillykke med din nye Stålbordplade fra Horn Bordplader A/S
For at få størst mulig glæde af din Stålbordplade, er det vigtigt at nedenstående monteringsvejledning følges. Hvis anvisningerne ikke følges korrekt, bortfalder Horn Bordplader’s garanti.

Transport
Transport af bordpladen SKAL ALTID foregå med pladen oprejst
på langkanten.

Pladen må ALDRIG transporteres liggende.

Et eventuelt udskæringshul eller en gennemboring må under
ingen omstændigheder benyttes som ”håndtag”.

Inden montage
Ved modtagelsen, se da altid emballagen efter for tegn på
skader. Såfremt der er tegn på slag/fragtskader, skal der gøres
anmærkning herom på fragtbrevet.
Er der i øvrigt grund til at reklamere over bordpladerne, skal
dette ske senest 5 dage efter modtagelsen, og inden
monteringen påbegyndes (på service online http://www.hornbordplader.dk/serviceonline).
Monterede bordplader betragtes som godkendte, og synlige
slag, ridser og lignende betragtes ligeledes til
montageskader. Pladerne er støbt specielt til dig – der vil
derfor kunne forekomme mindre forskelle i forhold til farveprøven. Det er ikke en fejl, men en charme der gør netop
din bordplade unik. Da der er tale om individuelt håndarbejde er der en måltolerence på +/- 2 mm på længde, bredde
og bordpladetykkelse.
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Montage
1. Før montering skal du ved hjælp af lodstok eller lignende kontrollere, at de monterede skabe er opstillet 100 % vandret og i vinkel på
hinanden.
Forekommer der mindre niveauforskelle, kan det være vanskeligt af få
en samling til at passe. Dette kan afhjælpes af et passende tyndt stykke
finér eller lignende materiale.

2. Bordpladesættet lægges løst op på køkkenelementerne for at kontrollere, om mål og vinkler passer. Derefter tages bordpladen af køkkenelementerne igen. Passer bordpladen ikke, kontakt da omgående din
forhandler. Bemærk: Alle vinkler er produceret ud fra 90 grader, med
mindre andet er bestilt.

3. Såfremt der fra køkkenfabrikken ikke er forboret til skruehuller, bores skruehuller for hver 60 cm (se punkt 10).

4. Bordpladerne lægges op på elementerne for endelig fastgørelse (se
punkt 5 og 6). Hvis bordpladen er leveret med monteret bagkant, skal
forseglingsmateriale påføres mellem bagkant og væg. Ved fugtigt murværk skal hele bagkantens bagside forsegles.

5. Forseglingsmateriale som skal være en gummifuge (ikke silikone/trælim) fyldes herefter ned i samlingen, således at man opnår forsegling
af spånpladen/træpladen. Forseglingen er yderst vigtig på den øverste
del. Bemærk: Anvisningen i punkt 5 skal følges meget nøje, da der ikke
ydes garanti i forbindelse med vandindtrængning i samlingerne.

6. Ved plademonteringen på elementer uden top skal samlingen understøttes i hele længden med plan plade (f.eks. spånplade / krydsfiner
eller lign.).
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Montage
7. I forbindelse med sammenspændinger af bordplader skal man sikre sig, at
de flugter i overfladen. Ved sammenspændingen med de medfølgende stållister vil det overskydende forseglingsmateriale ved korrekt samling komme
ovenud. Bemærk: Enhver samling skal altid understøttes, og monteres med
skruer parvis. Efter ca. 5 min. fjernes det overskydende forseglingsmateriale
med et stykke pap eller lignende. Altid fra bagkant mod forkant. Pappet trækkes altid mod montøren, således at forseglingsmaterialet trykkes ned i stedet
for op. Eventuelle rester af forseglings-materialet kan fjernes med sæbevand.
8. Bordpladen fastgøres til køkkenelementerne ved hjælp af de forborede skruehuller. Vi anbefaler en skrue i for- og bagside for hver 60 cm.
Enderne af bordpladen skal altid fastgøres. Bordpladen fastholdes eventuelt med skruetvinger under fastgørelsen, men husk beskyttelsesklodser
for at undgå at beskadige ståloverfladen.

9. Opvaskemaskiner: Sørg for god ventilation omkring og over opvaskemaskinen. Over maskinen skal bordpladens underside beskyttes imod
damp ved pålimning af alu-kraft. Husk dampspærringen skal helt frem
til forkant. Medfølger stålskinne til opvaskemaskinen skal denne også
monteres - helt til forkant.
Ovn: Hvis ovnen er placeret umiddelbar under bordpladen, skal der
ligeledes monteres dampspærre. Husk dampspærring skal helt frem til
forkant.
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Vedligeholdelsesvejledning
Vedligeholdelsesvejledning
Denne vejledning er en hjælp til at bibeholde din nye bordplade i pæn og god stand i mange år fremover.
Generelt
Rustfrit stål er et materiale med en silkemat overflade, der let passes ind i alle aktuelle farver i et moderne køkken.
Rustfrit stål er et uforgængeligt, miljøvenligt og hygiejnisk materiale, som samtidig er usædvanligt slidstærkt og modstandsdygtigt overfor væsker som anvendes i husholdningen, intet kan ruste eller skalle
Vedligehold
• Efter brug tørrer du blot bordpladen af med en blød fugtig klud. Tør efter med en tør klud for at undgå
kalkaflejringer.
• Udtørrede rester fjernes let med varmt vand tilsat rengøringsmiddel.
• Skrab aldrig udtørrede rester væk.
• Brug aldrig ufortyndede midler som sprit, blegemidler, fortynder og lignende, da dette kan give skjolder.
• Stålsvampe, stålbørste eller andre slibemidler bør ikke bruges i den daglige rengøring.
• Evt. kalkaflejringer eller rande kan fjernes med eddikeopløsning eller anden ikke ætsende afkalkningsmiddel.
• Du kan med fordel jævnligt (1-2 gange pr. måned) anvende imprægneringsmiddel for rustfrit stål f.eks.
Henkel Cromol. Dette er en vegetabilsk olie, som er godkendt til formålet. Olien sprayes på, derefter
gnides den let ind med en blød klud. Lad det hvile i 10 min. Aftør derefter med en blød klud indtil pladen
er ”fedtfri”.
Ridser
Fjernelse af mindre ridser kan ske med rengøringsmidler indeholdende slibemidler, - som f.eks. flydende
skurepulver, Sidol metalglans eller lignende.
Men husk: Puds altid i sliberetningen.
Varme ting
Vær opmærksom på at stålet kan misfarves og udvide sig ved høje temperaturpåvirkninger. Dette kan
med tiden medføre, at den underlimede træplade løsner sig fra stålet. Undgå derfor at placere varme
genstande på bordet.
Skulle der opstå andre problemer/skader med bordpladen, kontakt da forhandleren inden forsøg på udbedring.
Garanti
Denne bordplade er fremstillet efter dine ønsker og opgivne mål.
Under fremstillingen er bordpladen underkastet kvalitetskontrol, der sikrer, at vores kvalitetsmål overholdes. Skader/skrammer der iagttages efter monteringen, henføres til montageskader, der ikke er
dækket af vor produktgaranti. Garantien, der er 24 måneder fra leveringsdato, omfatter alle ting der kan
relateres til produktionen af bordpladen.
Garantien for underlimede vaske er 5 år.
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