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Ved modtagelse
Tjek emballagen for tegn på beskadigelse af bordpladen.
Er der tegn på skader skal der gøres anmærkning på fragtbrevet. Evt. skjulte skader 
skal anmeldes skriftligt senest 5 dage efter modtagelsen.

Du har nu modtaget din nye bordplade fra PFP A/S.
For at opnå det bedste resultat er det vigtigt, at nedenstående monteringsvejledning følges nøje. 
 Fravælges det at følge PFP's anvisninger til montering, bortfalder PFP's garanti.

1.

Transport
Transport af bordpladen skal ske med pladen oprejst på den lange kant. Evt. udfræste huller 
må ikke bruges som “håndtag”.
Bordpladen må aldrig af sættes/støttes på dets hjørner.

2.

3.

4.

5.

6.

Før montering
Efter udpakning kontrolleres mål, vinkler, farver og evt. vasketype samt evt. udskæringer.
Tjek om bordpladen er blevet skadet under transport eller iøvrigt har defekter.
Evt. reklamationer skal meddeles inden påbegyndelse af montering.
Evt. skader som konstateres under/efter monteringen er ikke reklamationsberettigede.
Måltollerencer generelt +/- 2 mm. Dette gælder alle mål, både længdemål, breddemål og alle 
former for udskæringer.

Montering
Tjek at monteringsunderlaget er forsvarligt og plant.
Mindre niveauforskelle kan gøre det svært at lave tætte samlinger. Niveauforskelle kan ofte  
afhjælpes med mellemlægstape, et tyndt stykke finér eller lignende.

Ekstra forstærkning påkræves ved skabe > 700 mm samt frit udhæng > 200 mm.

Tjek at der i underskabe med topplade er lavet hul til at spænde evt. samlebeslag.

Læg bordpladen løst op på underskabene for kontrol af mål og udskæringer.
Tjek at evt. samlinger passer sammen, og kontroller at bordplade-samlingerne er understøt-
tede hele vejen.

7.

8.

9.

Klinge med 

nedadgående tænder

Klinge med 

opadgående tænder

Udskæringer i laminatbordplader må ikke udføres med skarpe hjørner – minimumradius 5 
mm. Ved brug af stiksav skal der arbejdes med fin klinge med saven  
placeret på bordpladens bagside.

Ved evt. udskæring fra forside skal laminat afdækkes med tape og udskæring udføres med 
stiksavklinge med nedadgående tænder.

Udskæring ved steder med kondens eller fugtrisiko skal sikres ved feks. smøring med vandfast 
lim eller lignende. Det anbefales 5 mm luft eller elastisk fuge som tolerance ved rør, vægge, 
kogeplader, ender etc.
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10. Træk bordpladerne fra hinanden og påfør PVA-lim (hvid snedker-lim) på nederste del af sam-
ling og fugemasse (medleveret tube) på øverste del, for tætning af samling.

Skub bordpladerne sammen og spænd samlebeslagene. Samling skal foregå på skab.
Husk at højdejustere inden endelig sammenspænding. Løft aldrig en samlet bordplade
Pas på! Ved for hård sammenspænding kan bordpladen bule op i samling.

11.

13.

14.

15.

16.

17.

Fjern overskydende smalfugemasse og evt. PVA-lim efter 5-10 min. med et stykke pap eller 
lignende. Træk fra bagkant  mod forkant.
Evt. rester af fugemasse kan fjernes med sæbevand.

1 mm

18. a 18. b

19.

Fastgør bordpladen med skruer i forborede skruehuller for hver 60 cm. Brug altid skruetvinger  
til at holde bordpladen på plads imens bordpladen fastgøres.

Ved opvaskemaskine, ovne og anden varme og fugtighed anbragt under bordpladen, skal 
limfuge mellem laminat/trækant og spånblade omhyggeligt beskyttes med alutape eller 
lignende.
(vær opmærksom på installationens minimumsafstand)

a. Bemærk komfurets overkant skal minimum ligge 5 mm over 
bordpladens højde.

b. Planlimet kogeplade skal ligge minimun 1 mm over bordp-
lader, for at undgå varmeskader

Rengør bordpladen med varmt vand efter montering. Brug aldrig skurepulver, nylonsvamp eller 
lignende, da dette kan ridse og
mattere laminaten.
(se mere info i vedligeholdelsesvejledningen på side 4)

Sørg altid for elastisk fuge og fugtspærre imellem bordpladens bagkant og væggen samt til 
evt. rørføring.

Evt. løse bagkantlister skal altid forsegles med vandfast fugemasse imellem både bordplade og 
væg.

12. Pas på: justering ved at banke på bordpladen er risikabel – brug altid mellemlægsstykke.
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PFP Laminat bordplader behøver næsten ingen vedligeholdelse
• Til PFP laminatbordplader anvendes kun de bedste højtrykslaminater, som har en uforlignelig modstandsdygtighed over for 

almindelig brug i køkken, bad, mm.
• Laminatbordplader med trækanter kræver lidt mere vedligeholdelse. Læs her hvordan trælisterne vedligeholdes, så de holder 

sig smukke og glatte.

Rengøring
1.  Almindelig rengøring:

• Til daglig rengøring anbefales varmt vand og brug af en almindelig klud.
• Grundig rengøring kan ske med almindelige rengøringsmidler, men tør efter med en ren, fugtig klud, så der ikke efterlades 

rester efter opvaskemiddel.
• Undgå brug af skurepulver samt nylonsvampe, da de ofte vil mattere eller ridse laminaten.

2.  Grundrengøring:

• Rens først grundigt med et fedtopløsende rengøringsmiddel eller et specielt laminat rensemiddel.  
Laminatren skan købes hos din køkkenforhandler.

• Fjern derefter rensemidler med rent vand og klud.
• Undgå for meget vand og skrappe rengøringsmidler på trælisterne – tør af med en varm, opvreden klud.

3.  Laminat kan eferbehandles med PFP Laminat polish

Trælister og fuger
4.  Pleje af trælister:

• Oliebehandlede trælister er behandlet med en habiololie (økologisk olie).
• Efter behov – f.eks. en gang årligt – slibes trælisterne med fint slibepapir og oliebehandles med en lille pensel el. en klud.
• Efterse at fuger er hele, så vandindtrængning under og bag trælister undgås.
• Lakerede trælister er fabrikslakerede med en syrehærdende lak – evt. en lak tilsat farvetone.
• Efterlakering med en god møbellak anbefales f.eks 1 gang årligt. Der affedtes først med fortynder og slibes fint på oprindelige 

lakoverflade.
• Efterse overalt at fuger er hele, så vandindtrængning i samlinger, ved vaske, samt under og bag trælister undgås.

Pletter, skader
5.  Rødvin, saft, kaffe, blod, etc.:

• Varmt vand, alm. rengøringmiddel, evt. et specielt laminat rengøringsmiddel (øko clean - universal Biorens).
• Stærkt farvende saft bør aftørres hurtigt for at undgå misfarvninger.

6.  Skopudsecreme, maling, oliepletter etc.:

• Acetone, fortynder, rensebenzin og derefter rengøring med rengøringmiddel og vand.
• Brug ikke opløsningsmidler på trælister.

7.  Ridser, skår m.v.:

• Skår el. dybere ridser i laminaten kan i visse tilfælde fyldes ud med ”Color-fill”, som kan købes hos forhandleren i et udvalg af 
farver.

8.  Varmeskader, glødemærker etc.

• En laminat bordplade tåler kun varme gryder eller pander på max. 130 grader i kort tid.
• Misfarvninger fra overophedning er det normalt ikke muligt at fjerne eller reparere.
• Større gløde- eller brandmærker kan heller ikke fjernes.
• Brug derfor altid bordskånere af træ eller metal til frasætning af varme gryder, pander etc.

PFP serviceboks til laminat indeholder:

• Torx-skruer Ø5,0x40mm / Ø3,5x16mm / Ø3,5x25mm
• Skærmskive Ø6,5x22x1,5mm
• Vinler 20x30x50x2xmm m/runde hjørner + hul Ø12,5mm
• Ligejern 50x13,5x2mm m/4 4,5 mm huller
• Engangsnøgle 10/13 mm

• Laminatbrikker 30x30x1mm
• Alufolie 150x800mm, selvklæbende
• Spånpladeklods 350x70x16mm m/8 Ø7mm huller
• Klud 32,5x43 cm, fnugfri
• Bioclean laminatrens 250ml
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