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Produkt- og vedligeholdelsesvejledning for HTH.
Lakerede/malede
liger
Ldger,skufferm.v.,der er behandletmed lak har en modstandsdygtig
Den dagligerengoringforetagesved aftorring
og glat overflade.
med en ren klud,hdrdtopvredeti lunkentvand.Tor eftermed en tsr klud.Fedtpletter,
som ikkekan fjernespA dennem6de,aftares
(maks.1 teskefuldpr. litervand).Tar eftermeden tor klud.
med en klud,hArdtopvredeti vand,tilsatet almindeligt,
mildtopvaskemiddel
UndgAat behandleDeresskabe med nogleaf de forskelligeplejemidler
til mabler,som findesi handelen,da visse af dissemidler
andrer ovedladerneskarakter.Salmiakholdigerengaingsmidlermd kun anvendesefter fortyndingmed vand. Kaffemaskinerog andre
produktermd ikkestillesunderoverskabe.
dampafgivende
Laminatbelagte
liger
Liger, skutferm.v.,der er laminatbelagte
har en modstandsdygtig
og glatoverflade.
Den dagligerengoringforetagesved aftarringmed
en ren kfud,h6rdtopvredeti lunkentvand.Toreftermeden tar klud.Fedtpletter,
som ikkekan fjernespA dennemdde,aftorresmeden
klud, h6rdtopvredeti vand,tilsatet almindeligt,
mildt opvaskemiddel(maks.1 teskefuldpr, litervand).Tar eftermed en tsr klud.
(OBSBrandfare!).Tar eftermed en fugtigklud.UndgAat
Faruedemaerkerfra
sko ellerlignendekan forsigtigt
flernesmed rensebenzin
behandleDeresskabe med nogle af de forskelligeplejemidler
til mablersom findes i handelen,da visse af dissemidlerandrer
overfladerneskarakter.SalmiakholdigerengaringsmidlermA kun anvendesefter fortyndingmed vand. Kaffemaskinerog andre dampafgivendeproduktermAikkestillesunderoverskabe.
Hylder
Overfladenpd hylderbestAraf melamin,som er megetslidsterk. Rengoringenforetagesmed en klud, opvredeti vand,tilsat et
(maks.1 teskefuldpr. litervand).Sarlig vanskelige
pletterkanforsigtigt
almindeligt,
mildtopvaskemiddel
fjernesmedsprit.
Laminatbordplader
Laminatborciplacier
har en megetsiidstark overflade,som dog kan blive ridset,hvis man f.eks. skarer direktep& piaden.Garantien
dakker ikke, hvis der opstdetskaderfra knive eller andre ridsendegenstande,f.eks. keramik. Ligeledesvil garantienikke dekke, hvis
der er brugtskurepulvertil rengaringaf bordplade.Den dagligerengaringforetagesved aftorring med en klud,hArdtopvredeii vand,
(maks.1 teskefuldpr. litervand).Vanskelige
pletterkanforsagesfjernetmedvandtilsatklorini
tilsatet almindeligt,
mildtopvaskemiddel
- brugalternativtacetone- husktilstrakkelig
forholdet1 del klorintil 1 del vand (bemark Traforkantertdlerikke dennekoncentration)
udluftning.Pladenvaskes med lunkent vand efter behandlingmed rengaringsmidler.
Ved installationaf opvaskemaskine
skal
produktermAikkestillesoversamlinger
dampsparreopsattesunderbordplade.Kaffemaskiner
og andredampafgivende
i bordplade.
Trakanter
Lakerede:

Oliebehandlede:

For at fii mest glade af den nye bordplade,skal trekanterefterbehandles
med lak efterbehovmindsien gang6riigt.Dettegaresbedstved at pudsetraekanten
med fint sandpapir,
dog udenat
slibe pd laminatoverfladen,
og efterlakerekanternemed 2-komponentsyre-hardendelak (kan
ksbes hos HTH).
Kanterneskal i de fsrste4-8 uger efterbehandles
ca. 1 gangugentligmed rA linolie.Dettegares
lettest ved at pAfareet tyndt lag olie med klud eller pensel.Nir kanterneer mattede og ikke
modtagermere olie, skal de herefterkun vedligeholdes
med olie efter behov- mindsten gang
(f.eks.laminat),
irligt. NB! UndgAat olienkommeri beraringmed andrematerialer
da detkanvere
vanskeligtat fjerneolien.

Bordpladeraf massivttra
Lakbehandlede
bordplader
skal behandlespA sammem6desom liger. Oliebehandlede
bordplader
krever en javnlig behandling
med
ri linoliei denfarstetid eftermonteringen.
Fortsat medbehandlingen,
indtilbordpladen
er heltmattet.Giv herefterkun bordpladen
olie
ca. en gang om mAneden.Husk,ca. 20 min. Efter hver behandling,at aftorreoverskydendeolie. (OBS! Fare for selvantandingaf
(maks.1 teskefuldpr. liter
olieklude!).
Rengoringen
foretagesmed en klud,opvredeti vand,tilsatet almindeligt,
mildtopvaskemiddel
vand). Efterfulgtaf en grundigafgnidningi treets lengderetningmed en 16r, blod klud (ved specialbordplader
monteresog
vedligeholdes
disseeftervejledning,der medfalgerpladen).Ved installation
af opvaskemaskine
skal dampsparreopsattesunder
produktermA ikke stillesover samlingeri bordplade.
bordplade.Katfemaskiner
og andredampafgivende
NB/ Var opmarksompd,at
bordpladetykkelsen
kan svinge!2 mm.
Bordplader af rustfrit stAl
Ved dagligvedligeholdelse
kan De brugealmindeligt
opvaskemiddelskyl eftermedvarmtvand.Kalkrester
kanfjernesmed
pAen
husholdningseddike
ellermedSidol.Sidolferner effektivtfedtsmuds,
kalkog vandpletter.
Et lilleantaldr6berer tilstrakkeligt
fugtigkludfor at fA DeresstAlbordplade
ren igen.Samtidigefterlader
Sidolen siliconehinde,
som beskytter
ovedladenog letterden
- aftor derformed det samme.NB! Ver
dagligerengoring.Hvis frugtsaftf6r lov at ligge,kan det forArsagepletterpd bordpladen;
opmarksom pd,at bordpladetykkelsen
kan svinget2 mm.
Bordpladeraf natursten
Vareproveraf naturstenm.v.er kun indikationeraf farveog struktur.PA leverancermed mereend en naturstensplade,
kan der ligeledes
vare farueog strukturforeskelle,
de enkelte pladerimellem.Klovedematerialerkan indeholdevasentligeforskellei tykkelsen,ogsi i
glasdrer,por@se
det enkelteemne.Natursten
sandhuller,
som indeholder
ovedladerellerkoncentrationer
af farvepigmenter
derfremst6r
som pletter,giver ikke anledningtil reklamationer,da det er en naturligdel af stenen.Kaber skal acceptererreparationer
af naturfejl,
som kan forekommei forbindelsemed overfladeog kantbehandling,
n6r reparationer udfartfagmessigtkorrekt.Vedligeholdelse
af
naturstenafhanger af hvorvidtdet er marmor,graniteller skifer,Specifikvedligeholdelsesvejledning
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
ogsii indenfor samme pladesat,

svinge ! 2 mm,

