Tillykke med deres nye benkeplater i heltre.
For å få glede av benkeplatene i mange år framover, er det viktig å lese dette.
Produktgarantien gjelder kun dersom veiledningen for lagring, inneklima, montering
og vedlikehold følges.

Ved mottakelse.
Kontroller straks emballasjen for evt. synlige fraktskader og anmerke på fraktbrevet.
Reklamasjon skal skje ved mottakelsen, ellers faller enhver mulighet for erstatning bort.
Er det grunn for å reklamere på produktet, skal reklamasjonen straks rettes til forhandleren
der varen er kjøpt.

Lagring
Lagring av bordplater frem til montering skal alltid være liggende plant på et tørt underlag på min.
50 mm lekter fordelt med maks. 600 mm avstand mellom lektene. Oppbevares i samme rommet
som benkeplatene skal monteres.
Rommet benkeplatene lagres i skal ha en temperatur mellom17 og 25 grader Celsius. Relativ
luftfuktighet skal være mellom 45 og 55 %. Utsettes platene for feil temperatur og luftfuktighet
gjelder garantien ikke.
Vær spesielt oppmerksom på evt. byggefukt.

Montering, vedlikehold og inneklima
Ved montering skal vedlagte monteringsveiledning følges.Tilsvarende monteringsveiledning
finnes også på www.fossplater.no
Det er svært viktig at platene monteres etter veiledning og spesielt viktig er det å
sørge for at platene får ”arbeide” i forhold til luftfuktighet og temperatur. Dette
oppnåes ved å feste platene på en slik måte at de kan bevege seg fritt i treets
bredderetning. Det er i denne sammenheng også viktig å skjære ut store nok hull for
eksempel til nedfellbare benkebeslag, komfyrtopper og eventuelle blandebatteri som
monteres i benkeplata. I motsatt fall vil platene kunne slå sprekker.
Inneklima: Romtemperatur mellom 17 og 25 grader Celsius. Relativ luftfuktighet
mellom 45 og 55 %.
Beregn at en heltreplate på bredde 60 cm kan krympe oppimot 8 mm i bredden.
Benkeplatene må etter montering omgående oljes 4-5 strøk og senere etter behov.
I motsatt fall vil platene bli stygge og sprekke.
Dersom det er underlimt vask er det spesielt viktig å vedlikeholde med olje på kanten rundt
vasken. Se vedlagte monteringsveiledning. Tilsvarende vedlikeholdsveiledning finnes også
på www.fossplater.no
VIKTIG!
Garanti og reklamasjonsrett vil gjelde kun når montering og vedlikeholdsveiledning er fulgt.
Ved riktig montering og vedlikehold vil benkeplatene holde seg pene i mange år.

