
Säilytys:
•	 Pöytälevy	on	paras	asentaa	välittömästi,	kun	se	on	hankittu.	
•	 	Mikäli	se	ei	ole	mahdollista,	pöytälevyä	tulee	säilyttää	noin	20	asteen	

lämpöisessä	tilassa	(RH	korkeintaan	60	%).		Levy	säilyy	parhaiten	
pakattuna	tiiviiseen	muoviin.

•	 	Pöytälevyn	tulee	olla	vaakasuorassa	palkkien	päällä,	korkeintaan	50	
cm	etäisyydellä	tai	tasaisella	pohjalla.	

•	 	Suojattava	suoralta	säteilylämmöltä,	lämmönlähteeltä	ja	kosteudelta.	
Muovi	poistetaan	juuri	ennen	työstön	aloittamista.	

Sovittaminen ja leikkaaminen:
Ennen	työstöä	tulee	tarkistaa,	ettei	pöytälevyssä	ole	näkyviä	virheitä.	
(Kuva	1).	Mahdolliset	valitukset	tulee	tehdä	jälleenmyyjälle	ennen	työstöä,	
tuotteen	katsotaan	olevan	hyväksytty,	jos	työstö	on	aloitettu.
Särmää	ja	lyhennä	ensiksi	pöytälevy.	Etäisyyden	tulee	olla	vähintään	5	mm	
seinistä	ja	kiinteistä	asennuksista	(Kuva	2).	Pesualtaan	ja	keittiösaareketta	
leikatessa	kaikkiin	kulmiin	tulee	varata	vähintään	10	mm	ilmaa	(pesualtaan	
reunat	on	saumattava	huolellisesti	ja	kaikki	leikkauspinnat	sekä	leikkauk-
set	tulee	öljytä)	(Kuva	3).	Leikkauksen	ja	pöytälevyn	päätykulman	välisen	
etäisyyden	tulee	olla	vähintään	100	mm.	Jos	pöytälevyyn	asennetaan	kaksi	
pesuallasta,	niiden	välisen	etäisyyden	tulee	olla	vähintään	100	mm.	Liesien	
ja	sähkölaitteiden	yhteydessä	etäisyyden	tulee	olla	vähintään	20	mm,	jotta	
levy	ei	altistu	kuumuudelle	tai	kosteudelle.		Liedestä	tai	uunista	tulevalle	
kuumuudelle	altistuvat	reunat	on	suojattava	kuivumiselta	ja	eristettävä	
itseliimautuvalla	DLH-höyrysuojalla.			Mikäli	pöytälevy	on	asennettu	astian-
pesukoneen	tai	pesukoneen	päälle,	pöytälevy	tulee	suojata	kosteudelta	ja	
lämpöjännitykseltä.	Levy	suojataan	laittamalla	itseliimautuva	DLH-höyrysuo-
ja	pöytälevyn	alapintaan.	

Asennus:
Massiiviset	pöytälevyt	on	aina	asennettava	siten,	että	ne	pystyvät	liikku-
maan	ja	että	ne	voidaan	asentaa	uudestaan	(Kuva	4).	
Päällyslevyllisten	elementtien	päällyslevyyn	porataan	sopivia	reikiä	
(suorakulmaisia	reikiä).	Suorakulmaisen	reiän	ansiosta	pöytälevy	pystyy	
mukautumaan/liikkumaan	lämpötilan	ja	kosteuden	mukaan,	ruuveja	var-
ten	tarvitaan	vinoaluslaattoja.	Elementit	ilman	päällyslevyä	asennetaan	
kiinnikkeillä	seinään	ja	elementtien	etureunaan	(Kuva	5).	Takimmaisessa	
kannakkeessa	on	oltava	suorakulmainen	reikä.	Kannakkeet	asennetaan	
enintään	60	cm	etäisyydelle	toisistaan.	Mikäli	pöytälevy	asennetaan	
kulmaan,	se	tulee	aina	suorittaa	erityisillä	DLH-kannakkeilla	sekä	liitos-
lamellit	on	jyrsittävä.	Mikäli	pöytälevy	asennetaan	kosteutta	siirtävälle	
pinnalle	kuten	kaasubetoni/kevytbetoni	jne.,	emme	vastaa	siitä	johtuvista	
vahingoista.	Emme	suosittele	massiivisten	puulevyjen	asentamista	kaasu-
betonin/kevytbetonin	päälle.	Suorat	kulmat	hiotaan	(Kuva	6).

Lue tämä ohje ennen työn (kokoaminen tai 

leikkaaminen) aloittamista! Suosittelemme, 

että pyydät apua alan ammattilaiselta.

DLH Tabletops
Asennus ja käsittely

Levy tarkastetaan mahdollisten 
virheiden tai vaurioiden varalta.

Mahdollisista virheistä tai vau-
rioista valitetaan välittömästi 
jälleenmyyjälle.

Valituksia ei hyväksytä, mikäli 
levyt on otettu käyttöön tai niitä 
on työstetty.

 1

Leikkauksen ja pöytälevyn 
päätykulman välisen etäi-
syyden tulee olla vähintään 
5 mm.
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Kaikki leikkaukset ja pinnat 
öljytään sisäöljyllä.
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Levy kiinnitetään, jotta se 
pystyy liikkumaan.
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Kulmakiinnike seinällä ja keittiö-
elementin etureuna.
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Mikäli levy on kiinnitetty 
suoralla kulmalla, reunan 
hiominen on tärkeää ruhjei-
den välttämiseksi.
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Pintakäsittely:
Jos	levy	on	pohjustettu	öljyllä,	öljy	kovettuu	niin	nopeasti,	että	levy	voi-
daan	ottaa	käyttöön	24	tunnin	kuluttua	pinnan	loppukäsittelystä.	Käsitte-
lemättömien	levyjen	kaikki	sivut	ja	kulmat	on	pohjustettava	öljyllä	ennen	
lopullista	öljyämistä.	Viimeistely	–	juuri	ennen	levyn	käyttöönottoa:
•	 	Pöytälevy	hiotaan	hienolla	hiekkapaperilla,	kunnes	pinta	on	sileä	ja	

tasainen.	Tarvittaessa	käytetään	hiekkapaperia	numero	180.
•	 Seuraa	puun	syiden	suuntaa.
•	 Hiomisen	jälkeen	pinta	pölynimuroidaan.
•	 	Pöytälevyn	päälle	levitetään	erittäin	ohut	kerros	öljyä.	Öljy	levitetään	

öljyyn	kostutetulla	puuvillakankaalla.	Noin	15	minuutin	kuluttua	yli-
määräinen	öljy	kuivataan	pois.	Viimeistely	tehdään	kiillottamalla	pinta	
valkoisella	nailonisella	laastimella	(puun	syiden	suuntaan).	Lopuksi	
levy	kuivataan	kuivalla	kankaalla.	Mikäli	käsittelyn	jälkeen	pinnalla	
on	edelleenkin	kuivia	läikkiä,	pinta	käsitellään	uudelleen	(odota	24	
tuntia).	

•	 	Käsittelyn	jälkeen	pinta	on	silkkimatta	ja	tasaisen	kiiltävä.	Pinnalle	ei	
saa	jäädä	kiiltäviä	tai	mattoja	läikkiä.

•	 	Noin	48	tunnin	kuluttua	öljy	on	kuivunut	ja	pöytälevyä	voidaan	käyt-
tää	normaaliin	tapaan.

Öljy	on	täysin	kovettunut	vasta	viikon	kuluttua.
Levy	käsitellään	tarpeen	mukaan.	Esimerkiksi	silloin,	kun	levylle	ilmes-
tyy	kuivia	läikkiä	tai	sen	pinta	on	matta.	Matat	kohdat	voidaan	käsitellä	
paikallisesti	eikä	koko	levyä	tarvitse	käsitellä.	Käsitellään	kuten	pinnan	
loppukäsittelyssä	(katso	edellä),	levy	hiotaan	kuitenkin	vain	kevyesti	
hiekkapaperilla	numero	180,	kunnes	pinta	on	kirkas	ja	tasainen.	Huomioi,	
että	öljyllä	kosteutetut	kankaat	voivat	syttyä	itsestään	palamaan.	Käytön	
jälkeen	kankaiden	annetaan	kovettua	ulos	levitettyinä.		Kun	kankaat	ovat	
kovettuneet,	ne	heitetään	pois.

Mikäli	pöytälevyn	pinnasta	halutaan	todella	upea,	se	voidaan	kiillottaa	
kiillotuskoneella,	jolloin	pinnasta	tulee	matta.

Noudata aina tarkasti hoitoaineiden toimittajien antamia ohjeita.

Puu on elävä materiaali ja liikkuu sen vuoksi vaihtuvien lämpötilojen ja 
kosteuden mukaan. Puuhun saattaa syntyä pieniä säröjä. Se on täysin 
normaalia.

Versio	2.0.	Viimeisin	versio	löytyy	osoitteesta	www.dlh.dk

DLH DAnmArk A/S

Nordkajen	21

DK-6000	Kolding

www.dlh.dk

Suosittelemme, että pyydät 

apua alan ammattilaiselta ja/

tai otat yhteyttä rautakaup-

paan saadaksesi ohjeita ja 

opastusta.

Öljypurkin takana on yksityiskoh-
tainen toimintaohje. Ohjeen saat 
esille nostamalla etiketin kulmaa.
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Pöytälevy hiotaan hienolla hiekka-
paperilla, kunnes pinta on sileä ja 
tasainen. Tarvittaessa käytetään 
hiekkapaperia numero 180.

Seuraa puun syiden suuntaa.
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Öljy levitetään öljyyn kostutetulla 
puuvillakankaalla. 

Huomioi, että öljyllä kostutetut kankaat 
voivat syttyä itsestään palamaan. Käy-
tön jälkeen kankaiden annetaan ko-
vettua ulos levitettyinä.  Kun kankaat 
ovat kovettuneet, ne heitetään pois.

Viimeistely tehdään kiillottamalla pinta 
valkoisella nailonisella laastimella 
(puun syiden suuntaan). 
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Noin 15 minuutin kuluttua ylimääräi-
nen öljy kuivataan pois. Lopuksi levy 
kuivataan kuivalla kankaalla.

Mikäli käsittelyn jälkeen pinnalla on 
edelleenkin kuivia läikkiä, pinta käsi-
tellään uudelleen (odota 24 tuntia). 
Mikäli pöytälevy on käsittelemätön, 
pinta täytyy käsitellä vähintään 2 
kertaa.
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käsittely ja hoito 
DLH-öljyllä
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