Promasif Montaj Kılavuzu

Tezgah Depolama
Tezgahınızın taşıma esnasında zarar görüp görmediğini kontrol ediniz, zarar görmüşse tezgahı teslim almadan
geri gönderiniz. Yerden soğuk veya nem almaması için tezgahınızın altına destek koyarak, yerde ve yatay olarak
saklayınız. Montaj işlemleri öncesine kadar tezgahı ambalajından çıkarmayınız. Süpürgelikler tezgahınızla birlikte
naylon ambalajla paketlenmiştir, montaj anına kadar ambalajından çıkarmayınız.

Makine Kullanımı
Tezgahın eviye ve ocak yerlerini
dekupaj veya kılıç testere ile
açabilirsiniz. Dekupaj makineleri daha
hassas makineler olduğu için meşe
gibi sert ağaçlarda zorlanmakta,
kullanım ömürleri kısa olmaktadır.
Promasif, Makita JR305OT kılıç
testere ürününü önerir.

Ocak ve Eviye Yerlerinin Açılması
Ocak ve eviye yerlerini tezgahın
genişliğinde tam ortadan açınız. Eğer
ocak yeri duvara yakın olarak açılırsa,
çıkan alevler duvara zarar verebilir.
Eviye veya ocak yerlerinin tezgahın
uç noktalarına en az yirmi santimetre
uzakta olmasına dikkat edilmelidir.
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Destekleme
Tezgahın ocak ve eviye yerlerini
keserken, tezgahı iki adet
desteğin üzerine koyunuz.
Dekupaj veya kılıç testereler
basınçlı
çalışan
makineler
olduğu için destek olmadan
tezgah kesildiğinde ürün zarar
görebilmektedir.
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Montaj İşlemi ve Yağlama
Tezgahınızı montajın yapılacağı dolap üstüne koyarak gönyelemesini ve alıştırmasını yapınız.
Tezgah altına çamaşır veya bulaşık makinesi gelecekse; makinenin yerleştirileceği yerleri hizalayıp, sıcak hava
ve nemin ağaca zarar vermemesi için alt yüzüne folyoyu yapıştırınız.
Alüminyum folyonun mat yüzeyine silikonu sürerek yapıştırın. Parlak yüzeyi neme dayanıklı kısımdır.
Tezgahınız ‘’L ‘’biçimindeyse; 2 tezgahın birleşeceği kenarları sıvı çivi ve kavelaları kullanarak yapıştırın. 2
tezgahı, alt yüzeylerinden çektirme aparatını kullanarak sıkıştırın.
Uzun kenar süpürgeliğini sıvı çivi ile tezgahınıza yapıştırarak vidalayın.
Tezgahın alt yüzeyini yağlayın.
Tezgahın ön yüzünü çevirerek yan kısa süpürgelikleri sıvı çivi ile tezgaha yapıştırın. Tamamen tutunması için
tezgah ve süpürgelikleri birbirine doğru sıkıştırarak 10 dakika bekletin.
Tezgahı duvarla arasında 4-5 mm ara olacak şekilde monte ediniz. Tezgahı mutfak gövdesine bağlamak
için metal köşebentleri kullanınız. Ağaç tezgahınız zaman zaman birkaç mm genişleyip daralabilir. Masif
tezgahlar sadece genişliğine büyür veya küçülür, uzunluk değişmez. Bu yüzden köşebentler ağacın ve ağacın
bağlı olduğu vidanın hareket edebilmesi için geniş boşluklu yapılmıştır. Köşebentteki boşluğun uzun tarafını
tezgahın geniş tarafına getirerek montaj yapınız. Böylece ağaç genişleyip daraldığında vidaya veya köşebente
zarar vermez.
İşlemler sırasında oluşan lekeleri zımparayla temizleyin ve tozunu alın.
Eviye ve ocak kenarlarında açıkta kalan kafa kısımlarına silikon sürerek folyoyu yapıştırın.
Eviye ve ocağı yerleştirdikten sonra silikonun kurumasını bekleyin.
Silikon kuruduktan sonra tezgahın ön yüzünü ve süpürgeliklerini tamamen yağlayın.
Tezgah üstü duvar kaplaması kullanılacaksa; 18 mm duvar kaplamasını tezgah ile duvar arasına değil, tezgahın
üstüne yerleştirerek üst dolaplara vidalayınız.
Promasif tezgah, tezgah olarak değil, masa olarak kullanılacaksa ağacın çalışmasını engellemek için montajdan
önce tabla altına 4- 5 cm genişliğinde 18 mm kalınlığında etek dönün ve böylece ek parçaları birbirine
sabitleyin.
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Tezgahın Yağlanması
Montaj kutusundaki yağ, ağacı su, çay, asitli içecekler gibi sıvılardan korur. Yağ, iki parçadan oluşur; 275 mililitrelik
yağ ve 75 mililitrelik sertleştirici. Toplam 350 mililitrelik yağ, yaklaşık 12 metretul tezgahı arkalı önlü yağlayabilir.
Yağlama öncesinde kutu zımpara ile tezgahı hafifçe zımparalayınız. Bu işlem, zımpara yapmak amaçlı değil, yüzeyi
temizlemek için gereklidir. Zımparadan sonra tozu çok iyi temizlemeden yağlama işlemine başlamayın.
Başka bir kapta; tezgahınızın ihtiyacı kadar yağı, {Örnek 4 metretul için yaklaşık 120 mililitre) 3 ölçek yağ + 1 ölçek
sertleştirici olarak karıştırınız.
Yağı, ağacın damarına paralel şekilde bir bez ile sürünüz. Tek kat sürdükten sonra yarım saat kadar bekleyip
yüzeydeki fazla yağı alınız. Tezgahın karakterine göre ikinci kat yağlama gerekebilir. İki işlem arasında en az yarım
olmalıdır. Fazla yağı alırken, montaj kutusundan çıkan silme bezi ile tezgah yüzeyini kuvvetlice siliniz. Tezgahın ön
ve arka tarafını aynı miktarda yağlayınız. Eğer yağı, gereğinden fazla sürerseniz tezgah yüzeyinde pürüzler oluşur,
bu pürüzleri zımparalayarak çıkarmanız gerekir.
Yağ ve sertleştirici karıştıktan sonra en fazla 3 saat içinde kullanılmalıdır.
Yağı sürdükten sonra 24 saat boyunca tezgahı kullanmayınız. 24 saat sonra tezgahı üzerine sıvı gelmeyecek
şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Sıvıya tam dayanıklılık 15 gün sonra başlar. Bu sürede tezgah üzerine sıvı
gelmemesine dikkat ediniz.
Montaj esnasında yapıştırıcı veya silikon kullanılan yerlere yağ uygulaması yapmayınız. Yağ, sıvı çivi ve silikonun
yapıştırma ve tutunma özelliğini zayıflatabilir.
Yağ uygulaması bittikten sonra mutfak sahibinin gerektiğinde küçük tamiratlar yapabilmesi için kalan yağı ve
kullanma kılavuzunu mutfak sahibine teslim ediniz.
Depolama, montaj ve yağlama ile ilgili maddeler uygulanmaz veya eksik uygulanır ise tezgahınız garanti kapsamı
dışında kalacaktır.
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Kutu İçeriği:
1. 275 mililitre yağ+ 75 mililitre sertleştirici
2. Yağ sürmek için bir adet, fazla yağı silmek için bir adet bez
3. Yağ sürmek için eldiven
4. Mutfak gövdesine montaj için köşebentler
5. Köşebentler ve süpürgelikler için
6. 'L' tezgahlar için çektirme aparatı
7. Yapıştırma yüzeyini artırmak için kavelalar
8. Sızdırmaz silikon
9. Alüminyum folyo
10. Kutu zımpara
11. İki çift galoş
12. Sıvı çivi
13. Promasif Metal Etiket
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Tezgah Bakımı ve Kullanımı
Promasif’i kullanırken; tamamen doğal bir
ürün kullandığımızdan tıpkı insanlar gibi
ağacın da bulunduğu çevrenin fiziksel
özelliklerine göre farklı davranışlar takındığını
da unutmamalıyız. Çevresel faktörlerden
olumsuz yönde etkilenmemesi için alınacak
küçük önlemler tezgahın ömrünü uzatacaktır.
Promasif Kullanıcılarının
Evde Dikkat Etmeleri Gerekenler
Tezgah üzerine sıvı dökülmesi halinde kısa bir
süre içinde bezle hemen kurulanması gerekir.
Tezgah üzerinde sıvı kurumaya bırakılırsa,
yağın incelmesine ve leke tutmasına sebep
olur. Bu durumda yapılacak müdahale
Promasif’in montaj kutusunda gönderilen
zımpara yardımı ile yüzeyin zımparalanıp yine
montaj kutusunda gönderilen doğal ahşap
yağının tekrar uygulanmasıdır.
Tezgahınız yağlandıktan sonra periyodik bir
yağ takviyesine ihtiyaç duymayacaktır. Daha
fazla sıcaklığa ve sıvıya maruz kalan eviye
ve ocak kenarlarındaki yağda incelme fark
ettiğinizde, Promasif tezgahınızla birlikte
gönderdiğimiz ve montajdan sonra size
bırakılan yağınızdan, üzerindeki etikette ve
kullanma kılavuzunda da belirtilen adımlara
dikkat ederek uygulayabilirsiniz.
Tezgahınızın yüzeyinde oluşabilecek çizikler
için de zımpara ve yağ uygulamasını
yapabilirsiniz. Tezgahınızın montajı yapılırken
eviye ve ocak kesiminden çıkan malzemeleri
kesme tahtası olarak kullanarak hem şık hem
de rahatlıkla işlem yapabileceğiniz bir alana
sahip olabilirsiniz.

6

Promasif Montaj Kılavuzu

Daha detaylı bilgi için
www.promasif.com
adresindeki videoları izleyebilirsiniz.
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Merkez Ofis : Büyükdere Caddesi BeybiGiz Plaza
K. 15 D. 58
Maslak/ İstanbul
Telefon
: 0 212 900 81 09

Fabrika : Paşaalanı Mahallesi 44. Sokak No: 2/ A Karesi / Balıkesir
Telefon : 0 266 246 08 66
Web : www.promasif.com

