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Produ kt- og vedligeholdelsesvejledning for HTH.

Lakerede/malede liger
Ldger, skuffer m.v., der er behandlet med lak har en modstandsdygtig og glat overflade. Den daglige rengoring foretages ved aftorring
med en ren klud, hdrdt opvredet i lunkent vand. Tor efter med en tsr klud. Fedtpletter, som ikke kan fjernes pA denne m6de, aftares
med en klud, hArdt opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Tar efter med en tor klud.
UndgA at behandle Deres skabe med nogle af de forskellige plejemidler til mabler, som findes i handelen, da visse af disse midler
andrer ovedladernes karakter. Salmiakholdige rengaingsmidler md kun anvendes efter fortynding med vand. Kaffemaskiner og andre
dampafgivende produkter md ikke stilles under overskabe.

Laminatbelagte liger
Liger, skutfer m.v., der er laminatbelagte har en modstandsdygtig og glat overflade. Den daglige rengoring foretages ved aftarring med
en ren kfud, h6rdt opvredet i lunkent vand.Tor efter med en tar klud. Fedtpletter, som ikke kan fjernes pA denne mdde, aftorres med en
klud, h6rdt opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr, liter vand). Tar efter med en tsr klud.
Faruede maerkerfra sko eller lignende kan forsigtigt flernes med rensebenzin (OBS Brandfare !).Tar efter med en fugtig klud. UndgA at
behandle Deres skabe med nogle af de forskellige plejemidler til mabler som findes i handelen, da visse af disse midler andrer
overfladernes karakter. Salmiakholdige rengaringsmidler mA kun anvendes efter fortynding med vand. Kaffemaskiner og andre damp-
afgivende produkter mA ikke stilles under overskabe.

Hylder
Overfladen pd hylder bestAr af melamin, som er meget slidsterk. Rengoringen foretages med en klud, opvredet i vand, tilsat et
almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Sarlig vanskelige pletter kan forsigtigt fjernes med sprit.

Laminatbordplader
Laminatborciplacier har en meget siidstark overflade, som dog kan blive ridset, hvis man f.eks. skarer direkte p& piaden. Garantien
dakker ikke, hvis der opstdet skaderfra knive eller andre ridsende genstande, f.eks. keramik. Ligeledes vil garantien ikke dekke, hvis
der er brugt skurepulver til rengaring af bordplade. Den daglige rengaring foretages ved aftorring med en klud, hArdt opvredei i vand,
tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Vanskelige pletter kan forsages fjernet med vand tilsat klorin i
forholdet 1 del klorin til 1 del vand (bemark Traforkanter tdler ikke denne koncentration) - brug alternativt acetone - husk tilstrakkelig
udluftning. Pladen vaskes med lunkent vand efter behandling med rengaringsmidler. Ved installation af opvaskemaskine skal
dampsparre opsattes under bordplade. Kaffemaskiner og andre dampafgivende produkter mA ikke stilles over samlinger i bordplade.

Trakanter
Lakerede:

Oliebehandlede:

For at fii mest glade af den nye bordplade, skal trekanter efterbehandles med lak efter behov -
mindsi en gang 6riigt. Dette gares bedst ved at pudse traekanten med fint sandpapir, dog uden at
slibe pd laminatoverfladen, og efterlakere kanterne med 2-komponent syre-hardende lak (kan
ksbes hos HTH).
Kanterne skal i de fsrste 4-8 uger efterbehandles ca. 1 gang ugentlig med rA linolie. Dette gares
lettest ved at pAfare et tyndt lag olie med klud eller pensel. Nir kanterne er mattede og ikke
modtager mere olie, skal de herefter kun vedligeholdes med olie efter behov - mindst en gang
irligt. NB! UndgA at olien kommer i beraring med andre materialer (f.eks. laminat), da det kan vere
vanskeligt at fjerne olien.

Bordplader af massivt tra
Lakbehandlede bordplader skal behandles pA samme m6de som liger. Oliebehandlede bordplader krever en javnlig behandling med
ri linolie i den farste tid efter monteringen. Fortsat med behandlingen, indtil bordpladen er helt mattet. Giv herefter kun bordpladen olie
ca. en gang om mAneden. Husk, ca. 20 min. Efter hver behandling, at aftorre overskydende olie. (OBS! Fare for selvantanding af
olieklude!). Rengoringen foretages med en klud, opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter
vand). Efterfulgt af en grundig afgnidning i treets lengderetning med en 16r, blod klud (ved specialbordplader monteres og
vedligeholdes disse efter vejledning, der medfalger pladen). Ved installation af opvaskemaskine skal dampsparre opsattes under
bordplade. Katfemaskiner og andre dampafgivende produkter mA ikke stilles over samlinger i bordplade. NB/ Var opmarksom pd, at
bordpladetykkelsen kan svinge !2 mm.

Bordplader af rustfrit stAl
Ved daglig vedligeholdelse kan De bruge almindeligt opvaskemiddel- skyl efter med varmt vand. Kalkrester kan fjernes med
husholdningseddike eller med Sidol. Sidol ferner effektivt fedtsmuds, kalk og vandpletter. Et lille antal dr6ber er tilstrakkeligt pA en
fugtig klud for at fA Deres stAlbordplade ren igen. Samtidig efterlader Sidol en siliconehinde, som beskytter ovedladen og letter den
daglige rengoring. Hvis frugtsaft f6r lov at ligge, kan det forArsage pletter pd bordpladen; - aftor derfor med det samme. NB! Ver
opmarksom pd, at bordpladetykkelsen kan svinge t2 mm.

Bordplader af natursten
Vareprover af natursten m.v. er kun indikationer af farve og struktur. PA leverancer med mere end en naturstensplade, kan der ligeledes
vare farue og strukturforeskelle, de enkelte plader imellem. Klovede materialer kan indeholde vasentlige forskelle i tykkelsen, ogsi i
det enkelte emne. Natursten som indeholder sandhuller, glasdrer, por@se ovedlader eller koncentrationer af farvepigmenter der fremst6r
som pletter, giver ikke anledning til reklamationer, da det er en naturlig del af stenen. Kaber skal accepterer reparationer af naturfejl,
som kan forekomme i forbindelse med overflade og kantbehandling, n6r reparation er udfart fagmessigt korrekt. Vedligeholdelse af
natursten afhanger af hvorvidt det er marmor, granit eller skifer, Specifik vedligeholdelsesvejledning kan fAs hos HTH. NB! Ver
opmarksom pd, at bordpladetykkelsen kan svinge *,2 mm.

NB! Var opmerksom pd, at i samme leverance med flere hordplader, kan hordpladertykkelsen svinge ! 2 mm,
ogsii indenfor samme pladesat,


