
Monteringsanvisning 

 
1. Når skabene er samlet og monteret, skal vasken lægges på. 
 
2. Læg en 5 mm. tyk silikonepølse ovenpå alle skabsgavle. 
Herefter placeres vaskbordpladen, direkte ovenfra, uden at skubbe til 
silikonepølsen, og trykkes på plads i silikonen. 
 
3. Krummer vaskbordpladen lidt, skal den spændes/presses ned og 
holdes på plads med skruetvinge eller lignenede. Bemærk, at det 
tager ca. 24 timer, før siliconen er hærdet nok til at kunne holde 
vaskbordpladen på plads. 
 
4. Herefter skal blandingsbatteriet tilsluttes. Læg en tynd 
silikonefuge under kransen på blandingsbatteriet, og ligeledes under 
kransen på bundventilen. 
Begge tilspændes så de sidder fast, men heller ikke mere, idet der så 
opstår risiko for senere revnedannelser i pladen. Overskydende 
silikone fjernes let umiddelbart efter afhærdning. 
Husk at vandtilslutning j.v.f. bygningsreglementet kun må foretages 
af aut. VVS-installatør, hvis ikke monteringen sker direkte til 
kugleventiler eller andre afspærringsventiler

 

Vedligeholdelse 

 

Vaske med blank overflade. 
Daglig rengøring af vaskbordpladen bør kun ske med vand + blød 
børste/klud + evt. opvaskemiddel eller lignende. 
Engang imellem kan det være nødvendigt at fjerne opståede kalkpletter. 
Det gøres bedst ved aftørring med en klud, opvredet i 
eddikesyreopløsning eller kalkfjerner. Vask efter med rent vand, så 
eddikesyren ikke angriber overfladen. 
Et par gange om året, eller umiddelbart efter brug af kalkfjerner, bør 
vasken poleres med auto-voks. Overfladen kan eventuelt før poleringen 
med auto-voks, rengøres med tandpasta der indeholder slibemiddel, 
men med meget små slibekorn der ikke ridser. 
 
Vaske med mat overflade. 
Vasken rengøres med mild rengøringsmiddel (opvaskemiddel). 
Kalkpletter kan fjernes som beskrevet under ”Vaske med blank 
overflade”. Dog må en mat vaske IKKE behandles med autovoks, 
da den derved bliver for blank. 
Hvis pladen med tiden bliver for blank, kan den slibes med 
vandslibepapir korn 400, i tør tilstand, på en excentersliber. Det 
er samme behandling som den har fået fra fabrikken, og 
overfladen bliver igen som ny. Det er dog en behandling som ikke 
må gentages for ofte, da man med tiden vil slibe gennem 
overfladebelægningen. (Efter 5 – 10 gange) 
 
Brug aldrig stærke rengøringsmidler eller rengøringsmidler der 
indeholder slibemiddel (skurepulver), det ødelægger overfladen. 
Skader der skyldes forkert rengøring eller vedligeholdelse er ikke 
dækket af produktgarantien. 
 
Til rengøring og vedligeholdelse anbefaler vi at bruge Carekit Rengøring & 
plejesæt Blank/Mat  
 

 

Disse produkter kan købes hos din                                      forhandler  


