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Monterings- og  
vedligeholdelsesvejledning af stålbordplader 
Vigtigt læses straks ved modtagelse !  

 
Generelt  
 
Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen.  

Ved modtagelse af din nye bordplade, skal du altid kontrollere, om der er tegn på skader på emballagen. 

Hvis der er tegn på en evt. skade, skal der laves en anmærkning på fragtbrevet. Er der i øvrigt grund til at 

reklamere over det leverede produkt, skal dette ske inden montagen påbegyndes og senest 8 dage efter 

modtagelsen. 

Monterede plader betragtes som godkendte. Synlige slag, ridser og lign. vil blive betragtet som 

montageskader. 

Stålbordpladerne er specialproduceret til dig. Da der er tale om individuelt håndarbejde, er der en 

måltolerance på +/- 3 mm på både længde og bredde, samt +/- 1mm på tykkelsen.  

Transport og opbevaring. 

1. Løft og indbæring af bordpladen skal altid foregå med pladen oprejst på langkanten. 

2. Plader må aldrig transporteres liggende. 

3. Et udskæringshul eller en gennemboring må ikke benyttes som ”håndtag”. 

 

Hvis anvisningen ikke følges korrekt, bortfalder garantien. 

Inden montering. 

 

Bordpladen skal være understøttet på tværs af pladen for hver 600 mm. 

Læg bordpladen løst op på køkkenelementerne og kontroller om mål og vinkler passer. Kontroller ligeledes 

at pladen ligger jævnt og har kontakt med alle understøtningsdele under bordpladen. 

Derefter tages bordpladen af igen og der gøres klar til montering. 

Inden montering skal du ved hjælp af et 

vaterpas kontrollere, at de monterede 

skabe er opstillet vandret og i vinkel på 

hinanden.  
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Er bordpladen bestilt med ”udskræring til kogeplade”, vil udskæringen kun være foretaget i stålet og ikke i 

den underliggende træplade. Udskæres hullet helt igennem pladen vil pladen være meget sårbar under 

fragten. Der skal derfor skæres hul i træpladen til kogepladen inden monteringen. 

Udhæng og forkanter 

Vi har udarbejdet et retningssæt for max anbefalede udhæng af stålbordplader.  

Størrelsen på udhænget er afhængig af tykkelsen af bordpladen. Bemærk, at det kun er vejledende 

anbefalede udhæng ved daglig brug af bordpladen. Alle bordplader kan bøje/knække ved for stor 

belastning. En sådan skade vil ikke være omfattet af garantien/reklamationsretten. 

Anbefalingerne er (se tegning):  

12mm: Max. 200mm udhæng. 

24mm: Max. 300mm udhæng. 

+30mm: Max. 350mm udhæng. 

 

Forkanten på en stålbordplade 

udformes således, at stålet 

bukkes ned over forkanten, og ind 

under bordpladen som vist på tegningen. 

 
 
Montering af bordplade 
 
Læg bordpladen op på køkkenelementerne og fastgør bordpladen til køkkenelementerne med skruer - husk 
at forbore.  
 
Bordpladen lægges op på elementerne for endelig fastgørelse. Hvis bordpladen er leveret med monteret 
bagkant, skal fugemassen påføres mellem bagkant og væg.  
 
Fugemassen, som skal være en gummifuge, (ikke silikone eller trælim) fyldes herefter ned i samlingen, 
således at man opnår forsegling af spånpladen/træpladen. Forseglingen er yderst vigtig på den øverste del.  
Bemærk: Dette skal gøres meget nøje, da der ikke ydes garanti i forbindelse med vandindtrængning i 
samlingerne. 
 
Ved montering på elementer uden top, skal samlingen understøttes i hele længden med en plan plade 
(f.eks. en spånplade, krydsfiner el. lign.) 
 
Bordpladen fastgøres i for- og bagside med 1 skrue pr. 60 cm. Enderne af bordpladen skal altid fastgøres. 
Bordpladen fastholdes evt. med skruetvinger under fastgørelsen, men husk beskyttelsesklodser for at 
undgå at beskadige ståloverfladen. 
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Montering af bordplade med samling 
 

1+2 De løse fisk / lang plastikfisk monteres i notgangen ved  
  samlingen, uden at pladerne skubbes helt sammen. 

3    Spænd til en afstand på ca. 5 mm. 
4 Medfølgende fugemasse fyldes i samlingen, således at  

  man opnår forsegling af pladen.  
  Spændebeslagene tilspændes skiftevis. I forbindelse med 

sammenspændingen af bordpladerne skal man sikre sig,  
  at de flugter i overfladen. Ved sammenspændingen vil  
  det overskydende forseglingsmateriale ved korrekt  
  samling komme ovenud. 

     5 Det overskydende forseglings- 

materiale fjernes efter 5 min. 
altid fra bagkant mod forkant. 
Evt. rester kan fjernes med 
sæbevand. 

 

 

Spænd 5 mm, herefter fuges revnen. 

Efter fugning efterspændes bordpladen. 

 

Montering af opvaskemaskine/ovn 

Sørg for god ventilation omkring og over opvaskemaskinen/ovnen. 

Over opvaskemaskinen/ovnen skal bordpladens underside beskyttes 

imod damp/varme. Dette udføres lettest ved pålimning af Alucraft eller 

medfølgende plade fra opvaskemaskinen. 

Husk at dampspærren skal helt frem til forkanten. Medfølger stålskinne 

til opvaskemaskinen skal denne også monteres – helt til forkant. 

Hvis ovnen er placeret umiddelbar under bordpladen, skal der ligeledes 

monteres dampspærre. Husk dampspærring skal helt frem til 

forkanten. 
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Vedligeholdelsesvejledning. 

Daglig rengøring 

Daglig rengøring med en opvredet klud. Tør evt. efter med en tør klud for at undgå kalkaflejringer. 

Udtørrede rester fjernes let med varmt vand tilsat sufo. 

Skrab aldrig udtørrede rester væk og brug ikke stålsvampe el. andre slibemidler i den daglige rengøring. 

Der medsendes altid en plejeolie med bordpladen. Denne olie kan med fordel (1-2 gange om måneden) 

anvendes som imprægneringsmiddel. Olien smøres på med en blød klud og skal sidde i ca. 10 min. Aftør 

efterfølgende olien med en blød klud og tør efter indtil bordpladen er ”fedtfri”.  

Kemikalier 

Evt. kalkaflejringer eller rande kan fjernes med eddikeopløsning eller et ikke ætsende afkalkningsmiddel. 

Brug aldrig ufortyndede midler som sprit, blegemidler, fortynder o.l., da dette kan give skjolder. 

Ridser 

Fjernelse af mindre ridser kan ske med rengøringsmidler med slibemidler, såsom flydende skurepulver el. 

lign.  

HUSK: Puds altid i sliberetningen. 

Vær forsigtig med varme 

Sæt ikke gryder direkte på stålbordpladen. Brug altid en bordskåner. Sættes varme gryder og fade direkte 

på bordpladen, risikere man at stålet blive misfarvet og det kan udvide sig ved høje temperatur 

påvirkningen. 

Rigtig god fornøjelse med din stålbordplade!  
 

Med venlig hilsen www.bordpladefabrikken.dk 
 

http://www.bordpladefabrikken.dk/

