Monteringsanvisning
Heltäckande diskbänk

Montering på underskåpet
En heltäckande diskbänk skruvas eller limmas fast på underskåpet. Var
försiktig vid monteringen så att diskbänken inte får onödiga skador eller
märken. Diskbänken levereras med en skyddsplast som bör sitta kvar
under monteringen, tills diskbänken tas i bruk. Använd ej skarpa verktyg vid
borttagning av denna. Om skyddsplasten har blivit utsatt för solljus eller
värme kan vissa limrester vara svåra att få bort. Använd i dessa fall ”Lim &
Klotterborttagaren” eller liknande, som kan köpas i fackhandeln.
Om diskbänken placeras mot en bänkskiva, se till att försegla skarven mellan
diskbänk och bänkskiva med silikon. Försegla även skarven mot väggen. Lägg på
silikonet på diskbänk och bänkskiva och/eller vägg innan monteringen.
•

Att skruva fast diskbänken.
Diskbänken har en ram gjord av MDF som används för att fästa diskbänken
mot underskåpet. Borra hål i underskåpet och skruva fast diskbänken
i ramen. Se till att inte använda för långa skruvar då de kan skada
diskbänken. MDF-ramen har en tjocklek på 18 mm.

•

Att limma fast diskbänken.
Följ limtillverkarens instruktioner. Applicera konstruktionslim (sättlim) eller
liknande på ett antal punkter utmed MDF-ramen. Lägg diskbänken i spänn.
Tänk på att en diskbänk som limmas fast kan ge skador på underskåp och
diskbänk vid demontering.

Kranhål
Vändbara diskbänkar levereras utan kranhål. Kranhålet ska vara 35 mm i
diameter och placeras 85 mm från bakkant till centrum kranhål.

Fastsättning av armatur
Följ i första hand armaturtillverkarens monteringsanvisningar. Diskbänkar med
kranhål levereras med limmad armaturkloss för extra stablisering av armaturen.
Intra levererar med en lös armaturkloss i MDF till diskbänkar utan förtaget
krahål.
• Vid användning av klossen rekommenderar vi att den limmas fast med ett
konstruktionslim (sättlim) av typen PL400.
• Applicera rikligt med lim på klossens ovansida (fästytan mot diskbänken)
och på den korta sidan som ska fästas mot MDF-ramens insida. För bästa
resultat är det viktigt att klossen fäster ihop med diskbänksramens insida.
• Sätt klossen på plats och montera armaturen så att limförbandet sätts i
press. Lägg märke till limtillverkarens härdningstider, så att inte armaturen
belastas innan limfogen härdat ordentligt.
Slitage
Alla rostfria diskbänkar kommer med tiden att slitas och få repor, olika mycket
beroende på skötsel och handhavande. Repor kommer alltid att uppstå på en
diskbänk som när allt kommer omkring är ett bruksföremål som slits in och får
en ålderns patina.
Repor syns tydligare om de går tvärs emot slipriktningen från tillverkningen. För
att minimera denna typ av repor, undvik att skjuta t ex en gryta eller en tallrik
över avrinningsplanet. Lyft på och lyft av!
Övrig skötsel
För övrig skötsel av diskbänken hänvisar vi till den skötselanvisning som följer
med diskbänken.
Lycka till med din nya diskbänk!
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