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Svenska
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 ~15 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! Ställ aldrig varma föremål på diskbänken, den kan
missfärgas och skadas.
Övrig skötsel
För övrig skötsel av diskbänken hänvisar vi till den skötselanvisning som följer med
diskbänken.
Lycka till med din nya diskbänk!

Dansk
Montering på underskabe
Et stålbord skrues eller limes fast på underskabet. Vær forsigtig ved monteringen således
bordet ikke får unødige skader eller mærker. Stålbordet leveres med en beskyttelses folie
som bør blive siddende under monteringen, indtil bordet tages i brug. Anvend ikke skarpt
værktøj når denne tages af. Bliver beskyttelses folien udsat for sollys eller varme kan det
være svært at fjerne limresterne.
Skal stålbordet monteres mod en anden bordplade, så sørg for at forsegle enden mellem
stålbordet og den anden bordplade med silikone. Forsegl også enden mod væggen. Påfør
silikonen på stålbord og bordplade og/eller væg inden montering.
•

•

At skrue stålbordet fast. Stålbordet har en ramme af MDF som anvendes til at fæstne
dette mod underskabene. Bor hul i underskabet og skru stålbordet fast i rammen. Sørg
for ikke at anvende for lange skruer der kan skade stålbordet. MDF rammen har en
tykkelse på ~ 15 mm.
At lime stålbordet fast. Følg limproducentens anvisninger. Anvend konstruktionslim
eller lignende på en række punkter ud mod MDF rammen. Læg stålbordet i spænd.
Overvej at et stålbord som monteres med lim kan give skader på både stålbordet og
underskabene ved afmontering.

Hul for armatur
Vendbare stålborde leveres uden hul for armatur ligesom det skal bestilles ved
ordreafgivelse på ”Tilpassede stålborde”. Armaturhullet skal være 35 mm i diameter og
placeres 85 mm fra bagkanten til centrum af hul.
Fastgørelse af armatur
Følg i første omgang armaturfabrikantens monteringsvejledning. Stålborde der leveres
med hul for armatur leveres samtidig med en pålimet armaturklods for ekstra stabilisering.
Fra Intra leveres en løs armaturklods med i MDF til stålborde uden armaturhul.
•
Ved anvendelse af armaturklodsen anbefaler vi at denne limes fast med en
konstruktionslim af typen PL400.
•
Påfør rigeligt med lim på klodsens overside (monteringsfladen mod stålbordets
underside) og på den korteside som skal fæstnes mod MDF rammens inderside. For
at opnå det bedste resultat er det vigtigt at klodsen fæstnes mod bordpladerammens
inderside.
•
Sæt klodsen på plads og montér armaturet således der sættes pres på klæbet mellem
klodsen og stålbordet. Læg mærke til limfabrikantens hærdningstid, og sørg for ikke at
belaste armaturet før limet er hærdet helt op.
Slidtage
Alle rustfrie stålborde kommer med tiden til at slides og få ridser, i forskellig grad afhængigt
af pleje og håndtering. Ridser vil altid opstå på et stålbord som når alt kommer til alt er et
brugsprodukt der slides og får en patina.
Ridser ses tydeligere når de går på tværs af sliberetningen, der er på pladen fra
produktionen. For at minimere denne type ridser bør man undgå at skubbe fx gryder eller
tallerkner henover pladen. Sæt aldrig varme ting på bordpladen, den kan misfarves og bule
op.
Øvrig vedligehold
For øvrig vedligehold af stålbordet henvises til vedligeholdelsesvejledningen, som følger
med stålbordet.
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Tillykke med dit nye Intra stålbord!
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