Montering og vedlikeholdsveiledning, Heltre

Eide Stein As
Epost: interior@eidestein.no Tlf: 90196112

Generell info.
Gratulerer med ditt nye produkt i heltre, håper du ble fornøyd med resultatet.
Eide Stein leverer benkeplater og interiørprodukter i mange forskjellige materialer og overflater, da er det viktig for
oss å bruke materialer av god kvalitet. Derfor bruker vi kun seriøse leverandører som Fritzøe Engros og Nordlamell
som leverandører til våre treprodukter. Et kjøkken er ikke lenger bare et kjøkken, det er også et møbel som vi
tilbringer mye tid på i løpet av dagen og da er det viktig at vi velger det riktige produktet da dette er noe vi gjerne
skal ha i mange år fremover.
Bruk og vedlikehold er viktig og tenke på når man velger heltre. Heltre er et forholdsmessig mykt materiale og er mer
ømfintlig mot fukt, sår og skader en f.eks en steinplate. Våre heltreprodukter blir behandlet med Osmo hardvoksolje
3062 Matt som forenkler vedlikeholdet mye da du slipper og behandle f.eks benkeplaten mer en 1-2 ganger i året.
Vi kan bruke pigment/dekorvoks for å skape den fargen og det uttrykket akkurat du ønsker på ditt produkt.
Vær oppmerksom på at garantien på ditt produkt kun er gyldig så lenge anvisningene på produktet er fulgt og det
gjør du ved å følge de anvisninger som er gitt i denne monterings og vedlikeholdsveiledningen.

Montering av Heltre benkeplate.


For at du skal få et bra resultat er det viktig at dette blir gjort korrekt. En benkeplate i heltre påvirkes av
kulde, fuktighet og varme og det er derfor viktig at den får plass til å bevege seg på benken. Det er også
viktig at den får avklimatisere seg før fastmontering, dette gjøres ved å legge benkeplatene vannrett med
embalasjen på. Romtemperaturen bør være ca 20`C i min 24 timer før montering.
Ø 10 mm.

Vinkel
Platen festes i benkeskapet med de
medfølgende skruer og skiver. Viktig å
borre større hull Ø10 mm i Sinklisten for
at platen skal ha plass i å bevege seg.
Forbor gjerne i benkeplaten før du skrur
den fast til benken og ikke stramm for
hardt til. Bruk vinkler om du ikke har noe
annet å skru benkeplaten fast i.

Min 10 cm fra endekant plate

Hull til nedfelling av elektriske komponenter
som f.eks platetopper skal den innvendige
kanten beskyttes mot varme. Da brukes den
medfølgende alutapen til å beskytte kanten.
VIKTIG! Hull plasseres min 10 cm fra endekant
av platene, samme gjelder mellom 2
utskjæringer. Ved utskjæringer til vask må
kanten innvendig forsegles med silikon for å
forhindre inntregning av vann.

Heldekkende dampsperre

Dampsperre er viktig og montere i front av
benkeplaten for å forhindre varme og
fuktighet til å nå heltreplaten. I mange
tilfeller følger det med oppvaskmaskinen
en beskyttelseslist som må monteres i
åpningssonen oppunder benkeplaten.
Dette for å hindre damp i å trenge inn i
platen. VIKTIG! Heldekkende dampsperre
under oppvaskmaskinen er ferdig montert
fra oss så sant vi har plasseringen av
oppvaskmaskinen, om ikke sendes denne
med.

Sammenføyning av skjøter: Når du mottar din heltre benkeplate følger det med en liten pappeske med alt du
trenger til å montere din benkeplate. Skruer, skiver, kjeks til å sette i skjøten samt skjøtebeslag, 3 stk pr. skjøt samt
smalfugemasse til å lime skjøten med.











Legg platene løst på benken for å sjekke at alle vinkler stemmer, juster ved å kutte av platene i bakkant om
vinkler ikke er korrekte. Ved kutting bør man bruke en sirkelsag og da snur man platene med oppsiden ned
for å unngå utrivninger på oppsiden.
Sjekk deretter om alt stemmer. Sørg for at du har tilgang til å skru sammen skjøtebeslagene fra undersiden,
om ikke borr hull med en hullsag Ø70 mm på riktig sted om det er heldekkende topplater på skap.
Dra platene litt fra hverandre slik at du får plassert kjeksene i sporet i samt plassert skjøtebeslag.
Før så platene forsiktig sammen, du må ofte lirke den ene platen inn i den andre, vær forsiktig så du ikke
skader kantene. Når alt er på plass sørger du for å ha en liten glipe 3-4 mm slik at du får presset
smalfugemasse ned i skjøten.
Før platene sammen forsiktig og stram skjøtebeslagene, start med den fremste, så den bakerste og den
midterste til slutt. Pass på at platene er jevne på overflaten samtidig som du strammer til. Ikke stram alt for
hardt.
Ta bort det overflødige limet med en plastskrape el lignende. Gnikk bort resterende lim med en finger med
en gang før limet herder på platen.
Bruk de medfølgende skruer og skiver til og skru benkeplaten fast til kjøkkenskrogene.
Fug i bakkant med silikon for å tette mot vegg. Denne fugen kan sprekke opp etter en tid da heltre er et
materiale som beveger seg, da er det bare å fuge på nytt for å tette der det har sprukket opp.

Bruk og vedlikehold: Bruken av din heltreplate er viktig i forhold til hvor lenge den vil holde seg fin. Når du
mottar din benkeplate er overflaten fersk og du må derfor være forsiktig med vannsøl de første 14 dager til oljen er
gjennomherdet. Ved daglig bruk må du være forsiktig med å legge fuktige kluter og la vann ligge på platen over tid.
Pass på at du ikke setter fra deg gjenstander som er fuktig under da dette kan skape synlige merker i platen.
Ved daglig vasking bruk varmt vann og litt såpe, for eksempel salo. Bruk gjerne en tørr klut eller papir til å tørke av
resterende vann. Vær nøye med å holde platen tørr i og rundt vasken.
Ikke sett varme gjenstander direkte på platen da det skader platen, bruk en metallrist el. lignende som
gryteunderlag. Dette gjelder også ved baking, om man skal legge rist på platen med f.eks varme brød kan det være
lurt og legge et håndkle under for å beskytte platen mot varm damp.

Vedlikehold: Over tid kan det bli behov for å vedlikeholde heltreplaten din. Dette bør gjøres 1 til 2 ganger i året
alt etter hvor flink du er til å ta vare på den. Fordelen med å bruke Osmo hardvoksolje er mange, som for eksempel
hyppigheten mellom vedlikeholdsintervallene samt hvor enkelt vedlikeholdet er og ikke minst den fine overflaten du
får på benkeplaten din. En annen fordel er at du trenger nødvendigvis ikke vedlikeholde hele platen men kun de
områdene som er mest slitt.
1. Før du starter vedlikeholdet av din plate bør du rydde unna det som står på benken samt vaske platen
grundig slik at du får bort alt fett og rusk som ligger på platen.
2. Masker gjerne mot vegg og rundt vask/koketopp slik at du ikke skader eller får olje på de gjenstander som
ikke skal ha det.
3. Puss så over det området du ønsker å vedlikeholde eller hele platen med pussepapir 220 korning. Husk alltid
å pusse i lengderetning med treet. Om platen er pigmentert må du være forsiktig så du ikke pusser ned på
pigmentet, puss bare lett over. Om platen din har store skader bør noen profesjonelle ta jobben med
vedlikeholdet.
4. Når du har pusset ferdig tørker du bort alt støvet med en tørr klut, pass på at platen er helt ren.
5. Påfør Osmo 3062 matt med en liten microfiberrull, pass på at alle områder som har vært pusset dekkes med
olje i et tynt strøk. La platen stå og tørke i 12 timer før du tar den i bruk.
6. Etter 12 timer kan du kjenne på overflaten, om den har små nupper kan du bruke 800 korning pussepapir til
å slipe bort de små nuppene, puss bare veldig lett over og tørk bort støvet med en tørr klut.
7. Da er platen klar til bruk, husk å vær forsiktig med vannsøl de første 2 uker da hardvoksoljen ikke er
gjennomherdet før.
Har du store hakk og platen er mye slitt bør du slipe ned platen med maskin for at platen skal bli helt fin
igjen, denne jobben gjøres best av profesjonelle, ta evnt kontakt med oss.

Skulle det være behov for noe mer info eller mer pleieprodukter ta kontakt på mail: interior@eidestein.no eller på
tlf: 90196112

Våre garantier gjelder kun om denne anvisningen blir fulgt. Om annet blir gjort vil ikke våre garantier
gjelde.

Med hilsen

