SE SE

MONTERING OCH U NDERHÅLL AV
MONTERING OCH U NDERHÅLL AV

LAMINATBÄNKSKIVOR
LAMINATBÄNKSKIVOR

!

SE

KONTROLLERA BÄNKSKIVAN VID LEVERANS
KONTROLLERA BÄNKSKIVAN VID LEVERANS

Kontrollera skivan noggrant för att upptäcka
Kontrollera
skivan noggrant
för att upptäcka
eventuella kvalitetsbrister
och/eller
skador
O N T E R I N G Oeventuella
C H U Nkvalitetsbrister
D E R H Å L L och/eller
AV
skador
innan du monterar den.
innan du monterar den.

NATBÄNKSKIVOR
Synliga tillverkningsfel och andra kvalitetsbrister

LLERA

Synliga
tillverkningsfel
ochtillandra
kvalitetsbrister
samt skador
anmäler du
säljaren.
Skador
samt
skador
anmäler
du
till
säljaren.
skall anmälas inom sju arbetsdagar. Skador
skall anmälas inomVID
sju arbetsdagar.
BÄNKSKIVAN
LEVERANS

skivan noggrant för att upptäcka
valitetsbrister och/eller skador
onterar den.

TR ANSPORT OCH FÖRVARING
TR ANSPORT OCH FÖRVARING

ska alltid
rkningsfelBänkskivan
ochochandra
kvalitetsbrister
lyftas
bäras
med
Bänkskivan
ska alltid
skivan
upprest
på
långlyftas
och
bäras
med
r anmälersidan.
du till säljaren.
Skador
skivan Skivan
upprestfårpåaldrig
långliggande.
s inom sjubäras
arbetsdagar.
sidan.
Skivan får aldrig
bäras liggande.
Om bänkskivan förvaras
föreförvamonOmliggande
bänkskivan
tering,
ska den
på
ras liggande
föreligga
monett
stadigt
tering,
ska underlag.
den ligga på
ett stadigt underlag.

Ett eventuellt utskuret
hål eller genomEtt eventuellt
utskuborrning
får genominte under
ret hål eller
några
omständigheter
borrning
får inte under
användas
som
några omständigheter
”handtag”.
användas som
”handtag”.

TR ANSPORT OCH FÖRVARING

Ett eventuellt utskuret hål eller genomborrning får inte under
några omständigheter
A L L M Ä N I N F O R M AT I O N
användas som
A L L M Ä N I N F O R M AT I O N
”handtag”.
För att bänkskivan ska kunna leva upp till dina
mot vanliga hushållskemikalier och -rengöringsförväntningar
är detska
viktigt
attleva
bänkskivan
medel.
Dockhushållskemikalier
inte starka syror och baser.
LamiFör att bänkskivan
kunna
upp till dina
mot vanliga
-rengöringsnat är värmetåligt
och tålsyror
värme
upp
till 110°C.
transporteras,
och
förväntningar ärmonteras
det viktigt
attunderhålls
bänkskivankorrekt. medel.
Dock inte starka
och
baser.
LamiAnvänd
dock alltidoch
underlägg,
eftersom
Då
kommer dumonteras
att ha glädje
bänkskivan
under nat
är värmetåligt
tål värme
upp till kastrul110°C.
transporteras,
ochavunderhålls
korrekt.
ler av metall
varmare än
innehållet
och
många
kommande
Då kommer
du att år.
ha glädje av bänkskivan under Använd
dockofta
alltidärunderlägg,
eftersom
kastrulkanav
skada
ytan
permanent.
många kommande år.
ler
metall
ofta
är varmare än innehållet och
Denna vägledning ger dig de rätta förutsättkan skada ytan permanent.
Vattenkokare,kaffebryggare
kaffebryggareoch
ochliknande
liknande
bör
ningarna
för korrekt
och
underhåll
Denna vägledning
germontering
dig de rätta
förutsättVattenkokare,
bör
stå på
påeller
ellerkaffebryggare
intillskarvar,
skarvar,eftersom
eftersom
otäthet,
av
bänkskivan.
inte
stå
intill
otäthet,
ningarna
för korrekt montering och underhåll
Vattenkokare,
och
liknande
bör
kondens
eller
liknande
kanorsaka
orsaka
blåsbildning
kondens
eller
liknande
kan
blåsbildning
eller
inte
stå på
eller
intill skarvar,
eftersom
otäthet,
av bänkskivan.
som inte
omfattas
av vår garanti.
eller vatteninträngning,
som
inte omfattas
av vår
Vi använder endast laminat från Europas ledande vatteninträngning,
kondens
eller liknande
kan
orsaka
blåsbildning
garanti.
tillverkare.
bestårfrån
av sammanpresVi använderLaminatet
endast laminat
Europas ledande eller
vatteninträngning, som inte omfattas av vår
Skurpulver,
stålull och andra slipande rengöringssat
pappersmaterial
dekorpapper
och ett
tillverkare.
Laminatetmed
består
av sammanpresgaranti.
Askyddslager
L pappersmaterial
L M Äöverst.
N I Laminat
N Fdekorpapper
OärRmotståndskraftigt
M Aoch
T IettO N medel bör undvikas, eftersom dessa medel kan
sat
med
skyddslager överst. Laminat är motståndskraftigt repa laminatet och kan ta bort det översta
p till dina
mot vanliga hushållskemikalier och -rengöringsSkurpulver, stålull och andra slipande rengöringsskyddslagret.
kivan
medel. Dock inte starka syror och baser. Lamimedel bör undvikas, eftersom dessa medel kan
ålls korrekt. nat är värmetåligt och tål värme upp till 110°C.
repa laminatet och kan ta bort det översta
kivan under Använd dock alltid underlägg, eftersom kastrulskyddslagret.
ler av metall ofta är varmare än innehållet och
kan skada ytan permanent.
Rödvin, bläck, rödbetssaft och andra starka
utsättfruktfärger bör tas bort så fort som möjligt för
nderhåll
Vattenkokare, kaffebryggare och liknande bör
att undvika missfärgning av laminatet. Laminatet
inte stå på eller intill skarvar, eftersom otäthet,
är mycket slitstarkt. Använd dock inte knivar di-

Skurpulver, stålull och andra slipande rengöringsmedel
undvikas,
dessa starka
medel
kan
Skurpulver,
stålull
ocheftersom
andra
rengöringsRödvin,bör
bläck,
rödbetssaft
ochslipande
andra
repa
laminatet
kan
ta
det översta
medel
bör undvikas,
eftersom
medel för
kan
fruktfärger
bör och
tas bort
såbort
fort dessa
som
möjligt
skyddslagret.
repa
laminatet
och kan ta
det översta
att undvika
missfärgning
avbort
laminatet.
Vattenspill
som rinner över bänkskivans framkant ska torkas
skyddslagret.
Rödvin,
bläck,
rödbetssaft
och andra starka
upp snarast
– annars
kan bänkskivans
baksida ta
fruktfärger
börrödbetssaft
tas
så och
fort
som möjligt
skada. Laminatet
är bort
mycket
slitstarkt.
Användför
Rödvin,
bläck,
andra
starka
dock
inte knivar
direkt
laminatytan,
utanför
att
undvika
missfärgning
av fort
laminatet.
Laminatet
fruktfärger
bör
tas
bortmot
så
som möjligt
använd
alltid
skärbräda
och
undvik
material
som
är
mycket
slitstarkt.
Använd
dock inte
knivar
diatt
undvika
missfärgning
av laminatet.
Laminatet
t.ex.
föremål
av lera och
gjutjärnsgrytor
–skärbräde kan
rekt
mot
laminatytan,
utan
använd
alltidknivar
är
mycket
slitstarkt.
Använd
dock inte
direpa
bänkskivan.
da
och
undvik
materialutan
somanvänd
t.ex. föremål
av lera
rekt
mot
laminatytan,
alltid skärbräochoch
gjutjärnsgrytor
– desom
kant.ex.
repaföremål
bänkskivan.
da
undvik material
av lera
Observera:
Blanka
ärärmer
Observera:
Blankalaminat
laminat
merkänsliga
känsligaför
för
och
gjutjärnsgrytor
– de kan
repa
bänkskivan.
repor.
Observera: Blanka laminat är mer känsliga för
repor.

LAMIN-SEB-0416
LAMIN-SEB-0916
LAMIN-SEB-0416

M O N T E R I N G AV L A M I N AT B Ä N K S K I VO R
FÖRE MONTERINGEN

Före montering måste du med hjälp av ett
vattenpass kontrollera att de monterade köksdelarna är uppställda vågrätt och i vinkel mot
varandra. Om det förekommer mindre nivåskillnader kan det vara svårt att få ihop en skarv.
Detta kan avhjälpas med en lämplig bit tunt
laminat eller liknande material.

Bänkskivedelen läggs lös på köksdelarna för
att kontrollera att mått och vinklar stämmer.
Därefter tas bänkskivan bort från köksdelarna
igen. Kontakta din återförsäljare direkt om
bänkskivan inte passar. Observera: Alla vinklar
är 90 grader om inget annat har beställts.

Om det är ovansida på skåpen måste hål skäras
ut i denna så att det går att dra ihop eventuella
bänkskivefogar med spännbeslag inifrån skåpet.
Om inte kökstillverkaren har förborrat för
skruvhål, borras skruvhål med 60 cm mellanrum. Skivorna ska stödjas varje 600 mm.

Bänkskivorna läggs på köksdelarna för slutlig
fastsättning. Om bänkskivan levererats med
monterad bakkant ska förseglingsmaterialet
påföras mellan bakkant och vägg. Vid fuktigt
murverk ska hela bakkantens baksida förseglas.

Vid skarvar anpassas den medlevererade falsens
längd innan den monteras i notspåret. Skivorna
skjuts inte ihop helt och skarvbeslag monteras.

Förseglingsmaterialet, det vill säga den medföljande smalfogsmassan (inte silikon/trälim), fylls därefter i skarven så att en försegling av den obehandlade spånskivan uppnås. Förseglingen är särskilt
viktig på den översta delen av den obehandlade
spånskivan, närmast laminatytan. Det finns ingen
garanti avseende vatteninträngning i skarvarna.

Vid montering av skivor på delar utan ovansida,
ska skarven understödjas i hela sin längd av en
plan skiva (t.ex. spånskiva/plywood eller liknande). Fastsättningsbeslaget monteras inifrån
skåpet. Plattjärn monteras på undersidan av
bänkskivan under fogen vid framkanten, för att
uppnå en jämn framkant.
Observera: Varje skarv ska alltid understödjas
och monteras med skruvar parvis.

Fastsättningsbeslagen dras åt växelvis. I samband med hopspänning av bänkskivor ska man
alltid se till att de ligger i linje i ytan. Vid hopspänningen kommer det överflödiga förseglingsmaterialet vid korrekt skarvning komma ut på
ovansidan. Inte dras ihop för hårt.

Efter cirka 5 minuter tas överflödigt förseglingsmaterial bort med en bit kartong. Alltid
från bakkant mot framkant. Kartongen dras
alltid mot montören, så att förseglingsmaterialet
trycks ned istället för upp. Eventuella rester av
förseglingsmaterialet kan tas bort med tvålvatten.

SJÄLVA MONTERINGEN
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M O N T E R I N G AV L A M I N AT B Ä N K S K I VO R
FASTSÄTTNINGEN

Bänkskivan sätts fast i köksdelarna med hjälp av
de förborrade skruvhålen. Vi rekommenderar en
skruv i fram- och bakkant varje 60 cm. Bänkskivans ändar ska alltid sättas fast. Bänkskivan hålls
eventuellt fast med skruvtvingar under fastsättningen, men kom ihåg skyddsklossar för att
undvika att skada laminatytan.

Bakkantslister:
Om bänkskivan levereras med lösa bakkanter,
ska dessa alltid förseglas med förseglingsmaterial mellan list och bänkskiva – samt mellan list
och vägg. Kom dessutom ihåg försegla samtliga
genomföringar i laminaten. Limmet ska ända
fram till framkantslisten.

VITVAROR
Diskmaskiner:
Säkerställ att det råder god ventilation omkring
och över diskmaskinen. Över diskmaskinen ska
bänkskivans undersida skyddas mot vattenånga
genom att aluminiumtejp limmas på. Kom ihåg att
ångspärren ska nå hela vägen till framkanten och
10 cm in över angränsande skåp. Finns det en vask
vid angränsande skåp ska aluminiumtejpen fästas
längs hela framkanten och 10 cm in över nästa
skåp också. Om en stålskena medföljer diskmaskinen ska denna också monteras – i framkanten.
Ugn:
Om ugnen är placerad alldeles under bänkskivan
så ska fuktspärr monteras även i detta fall. Kom
ihåg att fuktspärren ska fram till framkanten.

Vid planlimmad spisplatta:
Vid planlimmade spisplattor ska spisplattan
klossas upp så att den ligger precis under bänkskivenivå.

Spisar:
Fristående spisar ska alltid höjas minst 5 mm
över bänkskivans nivå.
MONTERING AV INFÄLLD DISKHO/SPISENHET
Montering mot HELTÄCKANDE PLÅT.
Om bänkskivan placeras mot en heltäckande
diskbänksplåt skall skarvenmellan bänkskiva och
diskbänk förseglas med silikon.
Var noga så att silikonet tränger ner mellan
bänkskiva och diskbänk samt att det går över
laminatkanten på bänkskivan.

Märk upp diskhons placering genom att lägga
den omvänt och markera konturen på bänkskivan. Mät sedan bredden på diskhons krage och
märk upp utskärningens slutliga storlek inne i
det första området. Skär ut hålet med en sticksåg. Utskärning till infälld diskho eller kokplatta
ska förseglas från underkant till överkant hela
vägen runt med t.ex. lack, silikon, fogmassa,
alukraft för att undvika att fukt tränger in i
bänkskivan.

Fyll förseglingsmaterial i diskhons krage innan
den sätts på plats och spänns fast. Vid montering av köksblandare borras nödvändiga hål för
rör. Här ska också förseglas med förseglingsmaterial, eftersom alla genomföringar i laminatet
ska förseglas.
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U NDERHÅLL AV BÄNKS KIVOR
LAMINATYTA:
GRUNDRENGÖRING
Innan bänkskivorna börjar användas efter montering, ska de rengöras med t.ex. Surface Cleaner. Stryk på ett tunt lager på skivorna med en
trasa. Låt det bilda skum och låt det verka i fem
minuter. Torka av ordentligt med rent vatten.
Det är viktigt man torkar bort all
Surface Cleaner.
Torka en sista gång med en trasa och avsluta med att torka av med en urvriden melaminsvamp.
Obs! Melaminsvamp bör inte användas på
högglanspolerade ytor, eftersom glansen
kommer att försvinna.

DAGLIG RENGÖRING
Daglig rengöring sker normalt med rent vatten
och en urvriden trasa. Vid kraftig nedsmutsning
rekommenderas att man använder en allrengöringsmedel för skivan (inte sulfo). Räcker det
inte, så börjar man om med grundrengöring.
Genom Fenix / Touch laminat rekommenderas
att du av det dagliga rengöringsdukar bords
med en torr melamin svamp.
LACKERADE TRÄKANTER:
Bänkskivornas träkanter är lackerade 2–3
gånger beroende på träslag och behandling.
Alla behandlingar avslutas med topplack.
För att din bänkskiva ska hålla under lång tid,
bör träkanterna efterbehandlas med lack – efter
behov och minst en gång per år. Det görs bäst

genom att avfetta träkanterna med t.ex. sprit.
Kanterna får inte slipas. Stryk på ett tunt lager
lack med pensel oc undvik att skapa luftfickor.
INOLJADE TRÄKANTER:
Inoljade träkanter efterbehandlas med olja när
det behövs. Träkanter med färgpigmenterad olja
slipas lätt.
LAMINAT MOT DISKBÄNKSPLÅT
Om förseglingen har slitits per så att den inte
längre tätar tilfredställande måste ny silikon
påföras

U NDERHÅLL AV DI S KHOAR
Vårt sortiment av diskhoar omfattar mer än 200
olika hoar av stål, emalj, kvartskomposit- och
porslin från välkända leverantörer.
Kontakta försäljningsstället/leverantören om
eventuella specialprodukter från diskbänksleverantören för rengöring och underhåll av din
diskbänk.
DISKHOAR AV STÅL:
Torkas av med en urvriden trasa. När diskhon
är rå och obehandlad, blir den missfärgad om
den inte rengörs med skurpulver eller specialprodukter som finns i dagligvaru andeln. ndvik
stålull, eftersom den kan efterlämna små partiklar som kan utveckla sig till rostfläckar.
Undvik även att lämna grytor och stekpannor
av gjutjärn i diskhon, eftersom dessa kan orsaka
rostfläckar. m det trots allt uppstått små repor eller rostfläckar, kan en rå oc o e andlad

diskho av stål putsas med längsgående rörelser
med slippapper av grovlek 220, eftersom en
diskho av rostfritt stål inte kan rosta. I de diskhoar som levereras med en liten sköljho, är den
lilla hon normalt mer matt i stålet.
DISKHOAR AV EMALJ:
Rengörs bäst med en urvriden trasa. Om det
uppstår missfärgningar tas dessa bort med lika
delar vatten och klorin. Använd inte skurpulver,
eftersom detta repar emaljen.

man låta varm ättika (7 %) stå i hon under några
minuter. köl sedan med vatten. Det finns också specialprodukter för rengöring av diskbänkar
av kvartslaminat från diskbänksleverantören.
Allmänt: Vi rekommenderar att diskhon torkas av med en fuktig trasa eller handduk efter
användning för att minska risken för missfärgningar och dylikt.

DISKHOAR AV PORSLIN:
engörs äst med vanligt flytande rengöringsmedel. Undvik skurpulver och andra slipande
rengöringsmedel.
QUARTZ DISKHOAR:
Det dagliga underhållet är enkelt. Använd en
vanlig skursvamp med lite diskmedel om diskhon är smutsig. Vid kraftiga kalkavlagringar kan

GARANTI
Denna bänkskiva är tillverkad efter dina önskemål och angivna mått. Under tillverkningen
genomgår bänkskivan en kvalitetskontroll som
säkerställer att våra kvalitetsmål uppfylls.

Eventuella skador, repor eller märken som upptäcks efter montering hänförs till monteringsskador som inte omfattas av vår produktgaranti.
Reklamationsrätten följer köplagen och omfattar
allt som kan hänföras till tillverkningen av bänkskivan. Garantin för underlimmade hoar är 5 år.

För mer information kontakta återförsäljaren.

