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MONTERING OCH U NDERHÅLL AV

!

BÄNKSKIVOR
AV MASSIVT TRÄ

KONTROLLERA BÄNKSKIVAN VID LEVERANS
Kontrollera skivan noggrant för att upptäcka
eventuella kvalitetsbrister och/eller skador
innan du monterar den.
Synliga tillverkningsfel och andra kvalitetsbrister
samt skador anmäler du till säljaren. Skador
skall anmälas inom sju arbetsdagar.

TR ANSPORT OCH FÖRVARING
Bänkskivan ska alltid
lyftas och bäras med
skivan upprest på långsidan. Skivan får aldrig
bäras liggande.

Ett eventuellt utskuret hål eller genomborrning får inte under
några omständigheter
användas som
”handtag”.

Om bänkskivan förvaras liggande före montering, ska den ligga på
ett stadigt underlag.

Vi rekommenderar att massivträ bänkskivor monteras inom 7 dagar.

A L L M Ä N I N F O R M AT I O N
Bänkskivor av massivt trä är en naturprodukt.
Den struktur och ådring som din bänkskiva har
på ytan är unik för just din bänkskiva. Det kan
därför förekomma mindre skillnader mellan din
bänkskiva och de vägledande prover som finns i
vårt broschyrmaterial och hos våra återförsäljare. Detta är inte ett fel – utan en del av produktens naturliga tjusning.
Trä är ett levande material och ju mer fukt det
tar upp desto mer utvidgar sig träet. Träet som
används till bänkskivorna är torkat till 8 %, och
därför är det viktigt att bänkskivan inte utsätts
för en konstant hög luftfuktighet. Normalt ligger luftfuktigheten i ett kök på 50–60 %. Är

luftfuktigheten högre tar träet upp fukt och
utvidgar sig. Är luftfuktigheten lägre krymper
bänkskivan.
Om bänkskivan tar upp olika mycket fukt på
ovan- och undersidan kan den böja sig – men
den rätar ut sig igen. Vid en normal luftfuktighet
inomhus på 50–60 % utvidgar sig träet 1–2
mm på bredden, men vid en fuktighet på 85 %
utvidgar det sig upp till 10 mm. I längdriktningen
är utvidgningen minimal.
Vid torkningen av naturträ uppstår små luftfickor i träet. Dessa luftfickor syns som små
revor eller mindre sprickor i den färdiga bänk-

skivan. Småsprickor kan också uppstå vid temperatur- och fuktighetsvariationer. Småsprickor
är naturliga i massivt trä, och berättigar därför
inte till reklamation.
Alla våra massiva bänkskivor av subtropiska
träslag är tillverkade av certifierat trä. Värmeavgivande hushållsapparater som kaffebryggare,
brödrostar etc. bör aldrig placeras direkt på en
bänkskiva av massivt trä. Använd ett värmeisolerande underlägg. På så sätt skyddas skivan mot
kontaktvärme, som annars kan medföra uttorkning, missfärgning och i värsta fall sprickbildning
i träet.
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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
faner 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.

BAKKANTSLISTER

FASTSÄTTNING AV SKIVA
MED SARGKANT

Utfyllnadslisterna
ska läggas ovanpå
skåpsidorna

m

4m
Det är viktigt att man försäkrar sig om att
skivorna har de rätta måtten innan man börjar
montera, eftersom träet rör på sig. Det SKA
vara 4 mm avstånd från bänkskiva till vägg och
från bänkskiva till skåp (även från gavel till
skåpsida och från undersida av gavel till golv),
eftersom en 600 mm bred bänkskiva kan röra
på sig 4–6 mm i breddriktningen. Bredare skivor
kräver större avstånd.

Om det är översida på skåpen måste hål skäras
ut i översidan 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.

Lösa bakkantslister kan fästas med silikon eller lim. För extra fäste kan stift användas. Vid
montering av lösa lister bör man ta hänsyn till
att bänkskivan kommer att röra sig.
Försegla bakkantslisten högst upp mot väggen
med silikon.

I breddriktningen ska bänkskivan understödjas
och skruvas fast i köksskåpen i framkant, på
mitten och i bakkant med 300 mm mellanrum.
I längdriktningen ska skivan fästas i fram- och
bakkant med max. 600 mm mellanrum och högst
50 mm från en skåpsida. Monteras med skruvar
och brickor genom ett 10 mm förborrat hål på
mitten av vinkelbeslaget, för att ta hänsyn till
spänningar och rörelser.
Material medföljer för underbyggnad av bänkskivan, så att skivan får stöd underifrån och kan
fästas på det sätt som visas på bilden.
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FASTSÄTTNING AV SKIVA UTAN SARGKANT

16 m

m

I breddriktningen ska bänkskivan understödjas
och skruvas fast i köksskåpen i framkant, på
mitten och i bakkant med 300 mm mellanrum.
I längdriktningen ska skivan fästas i fram- och
bakkant med 600 mm mellanrum och högst 50
mm från en skåpsida. Montera med skruvar
och brickor genom ett 10 mm förborrat hål på
mitten av vinkelbeslagen, för att ta hänsyn till
spänningar och rörelser.

Om skåpet har en hel ovansida bör man, för att
få samma fuktighet på bänkskivans under- och
översida, montera dit avståndslister på 3 mm
och göra minst 4 st. lufthål med en diameter
på 50 mm i ovansidan eller såga bort en del av
ovansidan.

För hörnskivor är det viktigt att dessa ALLTID
stöds undertill och sätts fast på skåpen. Om
det inte finns en skåpstomme i hörnet, MÅSTE
bänkskivan sättas fast på underliggande stöd i
form av lister på väggen. Observera att vid hörn
utan skåpstomme kan fukt avges från väggar
och nygjutna golv, som gör att skivan böjer sig.
Reklamationer som rör den typen av problem
godtas inte av oss.

Beslagen monteras och skivorna spänns ihop så
att skarvarna blir helt täta. Observera att man
kan behöva justera skarvarna på plats. Överskottsfogmassa tas bort snarast efter ihopsättningen, med en fuktig trasa.

Skarvar ska alltid ha stöd under. Understöd
monteras med parvis skruvar i 10 mm hål.

SKARVAR

Skarvar sätts ihop på prov och justeras så att
skiva och kanter ligger i linje innan fogmassan
läggs på. Alla skarvar ska helfogas med den
medföljande smalfogmassan. Fogmassan SKA
påföras så att den täcker hela fogytan på bägge
skivkanterna.

Observera: Var uppmärksam på skillnader i tjocklek vid skarvning av bänkskivor i olika material.
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UTSKÄRNINGAR FÖR RÖR, HÄLLAR OCH SPISAR

minst 100 mm, men
200 mm för skarv

min. 100 mm

Vid utskärningar för rör och liknande måste det
finnas ett spel på 3 mm, så att skivan kan röra
sig och kondens från rören inte skadar träet.
Vid utskärning skär man från baksidan av skivan
för att undvika att översidan flisar sig.

Vid montering av dubbla hällar ska avståndet
mellan dem vara minst 200 mm, eftersom träet
annars kan torka ut för snabbt med sprickbildning som följd. Dessutom måste extra stöd
undertill monteras mellan hällarna.

Kanter och utskärningar ska alltid förseglas med
aluminiumtejp. Intill spishällar och fristående
spisar ska angränsande skivändar förseglas och
ha ett avstånd på minst 5 mm för att undvika
sprickbildning.

Spishällar och spisplattor får inte placeras
mindre än 200 mm från en skivfog eller en ände
av bänkskivan, och det ska vara minst 50 mm till
fram- och bakkant. För att se till att bänkskivan
kan röra sig, ska utskärningshålen alltid ha 5 mm
spel på alla sidor i förhållande till den utrustning
som monteras.

Observera: Var uppmärksam på skillnader i tjocklek vid skarvning av bänkskivor i olika material.

Trots förseglingen kan det uppstå mindre
sprickor, som kan accepteras som en naturlig
följd av värmen. Otätheter i förseglingen kan ge
sprickor och missfärgningar av träet som inte
går att reparera.

MONTERING PÅ OCH
VID MURVERK

FRIHÄNGANDE BÄNKSKIVOR

Fuktspärr

Alufolie ska fästas under bänkskivan där diskmaskin, inbyggnadsugn, element eller andra
värmeavgivande källor är placerade. Alufolie ska
dessutom fästas på den skåpsida och den undersida av bänkskivan som är vänd mot diskhon för
att skydda träet från värme och fukt.

Vid montering på och mot murverk ska man
alltid försäkra sig om att murverket är torrt,
eftersom murverket annars kan avge fukt till
skivan som därmed kan böja sig. För säkerhets
skull bör muren täckas med en fuktspärr ända ut
till skivans kanter.

Bänkskivor som hänger fritt mer än 300 mm i
längdriktningen eller 150 mm i breddriktningen,
ska förstärkas på undersidan, antingen med
hjälp av ett ifräst järn eller en monterad sarg
längs hela skivans längd eller bredd, för att
undvika att skivan böjer sig.

Kom ihåg: Den blanka sidan av aluskiktet ska vara
vänd nedåt mot hushållsmaskinerna och materialet ska nå ända fram till framkant. Eventuell
medföljande stålskena ska också monteras –
ända fram till framkant.

Om massiva träskivor används som fönsterbräden, måste man hindra fukt från att tränga in
från den murade väggen, och se till att det är
isolerat upp emot skivan. I annat fall uppstår en
köldbrygga, och skivan kan slå sig. KOM IHÅG
att lägga stöd under fönsterbrädan eftersom
träet inte kan bära sig självt.

Vid större överhäng kan man behöva stötta upp
undertill med ett ben.
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S P E C I E L LT V I D B RO LÖ S N I N G A R
Det är viktigt att
man skapar ett 4 mm
stort avstånd mellan
undersidan av gaveln
och ner mot golvet.
Avståndet kan justeras med hjälp av de
monterade ställskruvarna samt genom att
fylla fogarna under
gavlarna med syrafritt
silikon.

Det är viktigt att
det finns ventilation
mellan skåpssida och
gavel.

Minsta avstånd från gavel till värmekälla 200 mm

U NDERHÅLL AV BÄNKS KIVOR
Vi strävar efter att behandla levande massivträprodukter på ett sådant sätt att de kräver
så lite underhåll som möjligt. Naturträ är dock
alltid, oavsett hur bra det behandlas, ett levande material som arbetar.

Bänkskivor i massivt trä tål inte kontakt med
alltför varma föremål. Kom därför ihåg att alltid
använda ett underlägg när du ställer ifrån dig
varma grytor och kastruller etc. på bänkskivan.
Från fabriken är bänkskivorna i massivt trä
grundbehandlad med olja.

Tänk på att diskmedel torkar ut bänkskivan –
vilket gör att man måste olja in den oftare.

Träet arbetar i den miljö där det befinner sig.
Hur mycket träet arbetar beror på fuktvariationerna i den omgivande miljön. En bra behandling av träet kan minska träets benägenhet att
arbeta, men kan aldrig eliminera den helt.

BEHANDLING MED OLJA
Skivorna har genomgått en process, där oljan
polerats in i skivan, för att säkerställa att oljan
trängt in så djupt som möjligt i träet.

2. Påför ett tunt skikt olja på alla synliga framoch bakkanter samt på synliga bänkytor. Låt
oljan torka i max. 10 min.

Efter montering men innan skivan tas i bruk
ska den behandlas enligt punkterna 1–4. Under
de första veckorna skall skivan oljebehandlas
till träet är helt mättat.

3. Torka av skivan grundigt med en luddfri
bomullstrasa, så att inga blöta fläckar 		
kommer tillbaka

För fortsatt optimal motståndskraft
rekommenderar vi att skivan underhålls efter
behov min. 2–4 gånger om året och behandlas
med olja enligt följande:
1. Skivan rengörs på alla synliga fram- och bakkanter samt på synliga bänkytor. Slipa skivan
med slipsvamp. Om skivan har fläckar som
är svåra att tvätta bort kan man använda en
bit sandpapper av grovleken 180 och
därefter en slipsvamp.

4. Inom de närmaste 8 timmarna efter behandlingen får bänkskivan inte komma i kontakt
med vatten. Vänta därför innan du börjar
använda den.
5. Oljan är endast avsedd för massivt trä och
ska genast torkas av vid spill. Kom ihåg att
göra plats för möbler, vägg, golv, luckor mm.
För daglig rengöring rekommenderas vanligt
tvålvatten. Använd inte diskmedel. Använd
aldrig rengöringsmedel som innehåller ammoniumklorid eller skurpulver. Ammoniumklorid
kan missfärga massivt trä.
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Kom ihåg: Oljetrasor kan självantända. Använda
trasor ska brännas upp eller förvaras i en glasburk med tättslutande lock. Oljan ska förvaras
oåtkomligt för barn, samt torrt och frostfritt.

ANVÄNDNING AV BÄNKS KIVAN
Hushållsapparater som kaffebryggare, brödrostar eller liknande, som avger konstant värme,
får inte placeras direkt på en bänkskiva i massivt
trä. Värmekällan måste placeras på ett värmeavvisande underlag för att undvika missfärgningar
och sprickbildning.
Det är mycket viktigt att använda grytor och
stekpannor av rätt storlek på spisplattorna. Fel
storlek kan resultera i utveckling av oproportionerligt hög värme, vilket kan leda till att det
uppstår små sprickor i bänkskivan. Vid 80 °C
löses limmet upp och träet torkar ut och små
krympsprickor uppstår.

Det är viktigt att komma ihåg att underhålla
bänkskivor i massivt trä efter behov. Se vår underhållsvägledning. Om skivorna underhålls och
mättas regelbundet redan från början, kommer
du att kunna ha glädje av produkten i många år.
KOM IHÅG: Skivor som INTE underhålls kommer att bli en besvikelse.

U NDERHÅLL AV DI S KHOAR
Vårt sortiment av diskhoar omfattar mer än
200 olika hoar av stål, emalj, kvartskompositoch 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 dagligvaruhandeln. Undvik 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. Om det trots allt uppstått små
repor eller rostfläckar, kan en rå och obehand-

lad 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.

kan man låta varm ättika (7 %) stå i hon under
några minuter. Skölj sedan med vatten. Det
finns också specialprodukter för rengöring av
diskbänkar av kvartslaminat från diskbänksleverantören.

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.

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:
Rengörs bäst 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

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
upp-täcks 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.

