Tillykke med din nye Corrilit bordplade.
Ved modtagelse af Corrilit bordplade.
Kontroller altid emballering og produkter ved modtagelsen!
Finder du grund til at reklamere over det leverede produkt, skal dette ske umiddelbart efter modtagelsen,
inden monteringen påbegyndes og for synlige fejl senest 2 dage efter modtagelsen.
Monterede bordplader/vaske betragtes som værende godkendt. Synlige fejl og mangler vil derfor ikke være
dækket af produktgarantien.
Bemærk!
Bordpladen/vasken vil bue indtil den er monteret. Særlig udtalt er det ved 19mm tykke plader. Dette skyldes,
at Corrilit er et meget smidigt produkt, der er ekstremt svært at knække. Fjernes den smidige konstruktion
går styrken tabt.

Om Corrilit bordplade.
Da det er et 100% håndlavet produkt så tæt på naturen som muligt, kan der forekomme små nuanceforskelle
i farverne.
Corrilit bordplader kan i en kortere periode dufte lidt af den beskyttende voksbehandling overfladen får.
Undgå at skære direkte i bordpladen, da dette ville kunne lave mindre ridser i Corrilit. Blanke overflader er
mere modtagelige overfor ridser end silke matte.
Som ekstra pleje, kan man vokse sin bordplade / vask.
Ved blanke overflader kan der forekomme "Flimmer" i overfladen. OBS! Alting ses lettere på en mørk
bordplade.

Materiale beskrivelse
Corrilit er produceret i 2/3 komposit og 1/3 mineraler/fiber. Der findes ingen træ i Corrilit, og kan derfor
anvendes både inde og ude. Corrilit tåler både frost og direkte sol. Farven kan dog ændre sig lidt over tid.

Tolerance
Længde: +/- 3 mm
Dybde: +/- 2 mm
Tykkelse: +/- 2 mm
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Godkendelse og miljø
Det er vigtigt for BN produkter, at vores kunder kan føle sig trygge ved vores produkter i glasfiber. Derfor har
vi naturligvis fået testet vores Corrilit bordplader på mange forskellige måder, for at sikre at vores produkter
er af god kvalitet.
De er testet for hvor modstandsdygtige, holdbare og robuste de er i forhold til styrke. Samtidig er de testet i
forhold til kemikalier, så vi på den måde sikre miljøet i vores kunders huse, laboratorier og virksomheder.
BN Produkter har nedenfor nævnt en del af de dokumenter, der henfører til de positive egenskaber en
Corrilit bordplader har i forbindelse med fødevarer.

Test / Fødevarer:
Vore Corrilit bordplader er testet i forhold til EU regulativer for brug i kontakt med fødevarer. Produkterne
overholder alle gældende regler på dette område.

Kvalitetstest
Corrilit er testet for op til 60 kemikalier og godkendt i henhold til kemikalietest SEFA 8 i 2014 ved
Teknologisk Institut i Århus.
Testresultater og rapporter kan rekvireres ved at kontakte BN Produkter.

Patent
Vi i BN produkter har fået vores produkt patenteret.
Patent nr. PR177789
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Montering
Før monteringen skal man sikre sig at de monterede køkken/bad-elementer er opstillet vandret og i vinkel.
Før fastgørelse af bordpladen/vasken for bores et 5mm hul gennem skabstoppen. 2 stk. i for- og bagkant af
hvert skab.
Bordpladen/vasken fastgøres til køkken/bad-elementerne med selvskærende skruer gennem de for borede
huller i skabet.
OBS. Husk at tænk på skruens længde
Ved fastspænding sikres at pladerne monteres i vater. Læg et vaterpas på pladens forkant og kontroller ved
fastspænding at pladen ligger i vater. Det kan være nødvendigt at lægge en lille klods eller en kile mellem
skab og bordplade/vask, for at opnå en helt vandret montering. Efter endt montering bør der afsluttes med
en lille silikone-fuge mellem plade og skabselementers forkant.
Afslut altid monteringen med rengøring og voks af bordpladen/vasken.

Forberedelse til samling/svejsning af Corrilit plader.
Har du købt en Corrilit bordplade/vask, der efterfølgende skal samles af Corrilit montør, skal du være
opmærksom på følgende ved montering af pladerne:

Montering forud for samling
Monteringen af pladerne varetages af dig selv eller din montør/håndværker i.h.t. Corrilit vejledning ovenfor.
For at sikre en flot samling efterfølgende skal du/håndværkeren sikre at pladerne er klar til samling af Corrilit
montøren. Her skal du/håndværkeren overholde følgende:
-

Pladerne skal være fastmonteret på skabene i.h.t. Corrilit vejledning.

-

I hele området, hvor samlingen skal foretages, skal pladerne være understøttede og fastholdt
samlet.

-

Hvor samlingen ligger direkte ovenpå skabselementer monteres de blot som normalt. Men vær
opmærksom på at pladerne skal flugte i overfladerne. Der kan være behov for en smule
opklodsning.

-

Ved hjørneløsninger med halvkarrusel kan der være behov for at pladerne monteres mod væg, og
at der under pladerne påsættes en liste/skinne, som holder pladerne mod hinanden og i flugt med
hinanden. Anvend f.eks. almindelig tilpasning til dette formål.

Herefter er pladerne klar til Corrilit montør kan lave en flot næsten usynlig samling af pladerne.
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Rengøring
Er bordpladen/vasken mat i overfladen kan der anvendes mild skurecreme eller en skuresvamp.
For at bevare overfladen pæn og rengøringsvenlig bør man 3 – 4 gange årligt behandle vasken og hele
bordpladen med voks. Der kan bl.a. anvendes BN Special voks, autovoks, bådvoks eller voks til
campingvogne.

Daglig rengøring
Tåler alle former for flydende rengøringsmidler. (uden skuremiddel til blanke overflader)
Fortyndet klorin 1/10 kan fjerne evt. misfarvninger i vasken som te, kaffe og rødbede.

Varme
HUSK ALTID at åbne for den varme hane, inden der hældes kogende vand i vasken. Gøres dette ikke, kan
der forekomme revner i vasken.
Benyt altid afsætningsmuligheder i form af bordskåner eller lignende, idet gryder, stegepander med mere,
kan overstiger varmegrænsen, og derved lave mærker på bordpladen.

Er uheldet ude.
Hvis din Corrilit bordplade/vask beskadiges af en tungt/spidst objekt, eller andet, således at overfladen
brydes/skades, kan dette repareres af Corrilit montør, så det næsten ikke kan ses.

Kontakt evt. kundeservice for yderlige oplysninger 52 50 19 04.
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