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Före montering måste du med hjälp av ett 
vattenpass kontrollera att de monterade köks-
delarna är uppställda vågrätt och i vinkel mot 
varandra. Om det förekommer mindre nivåskill-
nader 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 mellan-
rum. 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 medföljan-
de smalfogsmassan (inte silikon/trälim), fylls däref-
ter i skarven så att en försegling av den obehand-
lade 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 lik-
nande). 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 sam-
band med hopspänning av bänkskivor ska man 
alltid se till att de ligger i linje i ytan. Vid hop-
spänningen kommer det överflödiga förseglings-
materialet vid korrekt skarvning komma ut på 
ovansidan. Inte dras ihop för hårt.

Efter cirka 5 minuter tas överflödigt förseg-
lingsmaterial 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 tvål-
vatten.
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Bänkskivan sätts fast i köksdelarna med hjälp av 
de förborrade skruvhålen. Vi rekommenderar en 
skruv i fram- och bakkant varje 60 cm. Bänkski-
vans ändar ska alltid sättas fast. Bänkskivan hålls 
eventuellt fast med skruvtvingar under fastsätt-
ningen, men kom ihåg skyddsklossar för att 
undvika att skada laminatytan.

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

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 diskmaski-
nen 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.

Spisar:
Fristående spisar ska alltid höjas minst 5 mm 
över bänkskivans nivå.

Märk upp diskhons placering genom att lägga 
den omvänt och markera konturen på bänkski-
van. Mät sedan bredden på diskhons krage och 
märk upp utskärningens slutliga storlek inne i 
det första området. Skär ut hålet med en stick-
såg. 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 monte-
ring av köksblandare borras nödvändiga hål för 
rör. Här ska också förseglas med förseglingsma-
terial, eftersom alla genomföringar i laminatet 
ska förseglas.

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.

FASTSÄTTNINGEN

VITVAROR

MONTERING AV INFÄLLD DISKHO/SPISENHET

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


