MONTERING
BORDPLADER I MASSIVTRÆ
Generelt
Kontroller straks bordpladerne for evt. fejl. Enhver reklamation vedrørende bordplader
skal straks meddeles til leverandør, og altid inden montering finder sted. Selv synlige dokumenterede fejl vil blive betragtet som værende accepteret når forarbejdelse har fundet
sted. Evt. udskiftning af bordpladerne forbliver leverandør uvedkommende.
Garantien er gældende 12 måneder fra leveringsdatoen og dækker fejl opstået under produktion (limsvigt). Garantien dækker ikke dårlig vedligeholdelse eller fejlagtig opbevaring/installation. Bordpladen/hylden kan kun returneres ifølge aftale
med leverandøren.
Produktinformation
Limtræsbordplader og hylder er ”naturprodukter” produceret af træ. Træ er et levende materiale der er tørret ned til 6-10
% fugtighed, hvilket svarer til normal indendørs fugtighed på 50-60%. Træ er et levende materiale der arbejder i takt med
fugtigheden i rummet. En fugtighed på 80-90% vil betyde at limtræspladen kan arbejde op til 10 mm i bredderetningen.
Såfremt bordpladens over/underside udsættes for uens påvirkning vil den ”slå sig” (den ene side vil udvide sig mere end
den anden side). Ved at vende limtræspladen vil den hurtigt falde tilbage igen. Når træ tørres opstår der små luftlommer.
Disse er naturlige og kan evt. reparares med træmasse. Små ridser er en naturlig del af limtræsplader og danner ikke
grundlag for reklamation.
Opbevaring
Limtræsplader leveres altid akklimatiseret og jævne fra leverandøren. Som al limtræ er det vigtigt at pladerne opbevares
tørt og beskyttet mod fugt. Opbevar pladerne i deres emballage stablet på vandrette ensartede bærere, således at luft kan
cirkulere mellem pladerne. Udsæt ikke pladerne for større temperatur/fugtighedsændringer og vær opmærksom på de
omgivende påvirkninger i forbindelse med ny/ombygning/installation.
Vedligeholdelse
Før montering skal limtræspladen beskyttes på alle flader og kanter. Anvend normale plejemidler på oliebasis og følg
leverandørens anvisning. Lad pladen tørre og slib let med fint sandpapir og gentag oliering mindst 2 gange. Vigtigt! Dette
gælder både for- og bagside af pladen. Efter montering skal pladen olieres grundigt inden den tages i brug. Gentag oliering
til alle porer er lukkede. Vær især opmærksom på endetræ og gentag ofte til der ikke suges mere olie. Vær omhyggelig
med oliering ved udskæringer (f.eks. til vask og rør) således at disse forsejles grundigt. OBS: Vær opmærksom på at olie
kan være selvantændende og følg leverandørens anvisning mht. klude etc.
Rengøring
Til daglig rengøring anvend vand på en let fugtet klud (anvend ikke sæbe). Benyt ikke produkter som indeholder amoniak
eller skurepulver.
Udskæringer
Enhver udskæring til vask, kogeplade o.lign skal have mindst 6-8 mm luft, således at
bordpladen kan arbejde. Hul til blandingsbatteri skal være mindst 3 mm større i diameter (det anbefales at benytte vask med blandingsbatteri i vasken). Ved brug af stiksav
skær altid fra ordpladens bagside. Vigtigt! Alle udskæringer skal forsegles omhyggeligt
med olie for at forhindre at fugt trækker ind og beskadiger bordpladen. Sørg altid for at
have minimum 250 mm træ fra pladens slutning eller mellem 2 udskæringer (se tegning), da der ellers kan forekomme udtørring med revnedannelse til følge.
Samlinger
Samlinger mellem 2 plader udføres bedst med
sløjfe og samlebeslag.
Anvend altid 2 beslag
pr. 625 mm plade.

Installation
For at bordpladen kan arbejde er det
vigtigt at der er luft mellem bordpladen og væggen, specielt ved installation af U-formet bordpladesæt.

For at bordpladerne kan fungere perfekt er det vigtigt at kabinetterne er monteret korrekt i niveau, så bordpladen monteres helt vandret.
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Bordpladerne fastgøres i række af 3 skruer med 400-600 mm mellemrum. Såfremt der
ikke er fastgørelsesmulighed midt på pladen anvend da vinkelbeslag.

Bor 10 mm huller i toppen af kabinettet, og brug skruer med spændskiver således at
bordpladen kan bevæge sig. Fastspænd ikke pladen for hårdt, da den skal have mulighed for at arbejde.

Ved kabinetter med fuld top placer 4-5 mm strimler ved hvert kabinet, således at pladen hæves over kabinettet og luft kan trænge ind under den. Bor 2-3 huller (Ø100mm)
bag kabinettets top, således at luft kan cirkulere under pladen hvilket vil forhindre evt.
krumning. Afgør selv hvilken vej pladen skal vandre ved at vælge fastgørelsespunkt
enten i for- eller bagkant.

Bor 2-3 huller (Ø100mm) bag kabinettets top, således at luft kan cirkulere under pladen
hvilket vil forhindre evt. krumning. Afgør selv hvilken vej pladen skal vandre ved at vælge
fastgørelsespunkt enten i for- eller bagkant.
Samlinger
Bor hul i toppen af kabinettet så spændebeslag kan monteres indvendigt i kabinettet.
Indsæt sløjfe og træk bordpladerne sammen til de er 3-4 mm fra hinanden og monter
spændebeslagene. Forsegling kommes mellem pladerne og spændebeslagene fastgøres til samlingen er tæt. Husk altid at foretage en sidste efterspænding som afslutning
af installationen.

Varme fra radiator/husholdningsartikler
Beskyt altid pladen mod varme og fugt med alukraft. Sørg for at beskyttelsen altid er
rigelig og gå ikke på kompromis.

Fritstående bordplade
Fritstående plade/udhæng må ikke overstige 250
mm uden støtte. Kan evt. udføres ved nedfræsning af
T-jern.
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Husholdningsartikler der afgiver varme (kaffemaskine/brødrister/ vandkoger m.v.) må
aldrig placeres direkte på pladen, da træet kan udtørre med revnedannelse til følge.
Smårevner kan ofte lukkes med gentagende oliebehandlinger.

