
M O N T E R I N G  O C H  U N D E R H Å L L  A V 

Hittar du anledning att reklamera den 
levererade produkten, ska detta göras till 
din försäljare innan monteringen påbörjas 
och senast åtta dagar efter mottagandet.

Monterade bänkskivor betraktas såsom varan-
des godkända. Synliga fel och brister kommer 
därefter inte att täckas av produktgarantin.

KONTROLLERA BÄNKSKIVAN VID LEVERANS

T R A N S P O R T  O C H  F Ö R V A R I N G

Lyft och inbärning av bänkskivan 
måste alltid ske med skivan stå-
ende på långsidan. Skivan får inte 
bäras liggande. 

Skivorna måste monteras inom åtta 
dagar från mottagandet. Fram till 
dess ska de förvaras i förpackning-
en, liggande med stöttor under var-
je skiva. Också mellan den neders-
ta skivan och golvet ska det finnas 
stöttor, då det ofta är fukt i golvet. 
Rummet skall vara uppvärmt till 20 
grader och han en luftfutighet på 
minst 50 procent för att skivorna 
vid uppackningen ska vara räta och 
därmed lätta att montera. 

För att bänkskivan ska leva upp till era förvänt-
ningar är det viktigt att bänkskivan transpor-
teras, monteras och underhålls korrekt. Om 
så sker, kommer ni att ha glädje av bänkskivan 
under många år. 

Den här vägledningen ger de rätta förutsätt-
ningarna för att korrekt montera och underhålla 
bänkskivan.

DFI-GEISLER använder bara kompaktlaminat 
från Europas ledande producenter.

Laminat är motståndskraftigt gentemot vanliga i 
hushållet förekommande kemikalier och rengö-
ringsmedel, undantaget starka syror och baser. 
Laminatet är värmetåligt upp till 180°C. Använd 
dock alltid underlägg, då metallgrytor lätt blir 
varmare än uppvärmningstemperaturen och 
bänkytan riskerar att skadas permanent.

Vattenkokare, kaffebryggare och liknande bör 
inte stå på eller invid skarvar, då otätheter/kon-
dens eller liknande kan förorsaka vatteninträng-
ning som inte täcks av våran garanti.

Skurpulver, stålull och andra slipande rengö-
ringsmedel bör undvikas, då dessa medel kan 
repa laminatet.

Rödvin, bläck, rödbetssaft eller andra starka 
fruktfärger bör avlägsnas snarast möjligt för att 
undvika missfärgningen av laminatet. Laminatet 
är mycket slitstarkt. Använd dock aldrig knivar 
direkt mot laminatytan, använd alltid skärbräda 
och undvik material som ler- och gjutjärnsgry-
tor – de kan rispa bänkskivan.

A L L M Ä N  I N F O R M A T I O N
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Innan monteringen ska du med hjälp av vatten-
pass kontrollera att de monterade köksdelarna 
är uppställda vågrätt och i vinkel mot varandra. 
Förekommer det mindre nivåskillnader, kan det 
vara svårt att få delarna att passa ihop. Detta 
kan avhjälpas med en tunn bit fanér eller något 
liknande material.

Bänkskivesetet läggs först löst ovanpå köks-
delarna och för att kontrollera att måtten och 
vinklarna stämmer överens. Därefter avlägsnas 
bänkskivan från köksdelarna. Passar inte bänk-
skivan, kontakta omedelbart din leverantör. 
Observera: Alla vinklar är framställda utifrån 
90 grader, om inte annat beställts. 

Om skåpen har en topp ska du borra hål i top-
pen så att fästning av eventuella bänkskivebeslag 
kan göras inifrån skåpet. För fästning av bänk-
skiva borras ett 3 mm hål genom skåptoppen i 
framkant, i mitten och i bakkant för varje 300 
mm. I längdriktning vid framkant och bakkant 
för varje 600 mm. Skivorna ska stödjas varje 
600 mm.

Vid skarvar anpassas den medsända fer till rätt 
längd, innan den monteras i notgången. När 
skarvbeslagen monteras, drages inte skivorna 
ihop helt.

Förslutningsmaterialet, som ska vara den 
medföljande smalfogsmassan (inte silikon eller 
trälim) appliceras sedan i skarven, för att up-
pnå optimal förslutning. Garantin gäller inte vid 
vatteninträngning i skarvarna. Härefter drages 
skivorna ihop helt.

Efter cirka 5 minuter avlägsnas det övertäckta 
förseglingsmaterialet med ett stycke kartong. 
Dra alltid från baksidan och framåt. Pappret 
dras alltid mot montören, så att förseglings-
materialet trycks ned istället för att dras upp. 
Eventuella rester av förseglingsmaterialet kan 
avlägsnas med såpavatten.

Vid montering på kökselement utan topp skall 
skarven understödjas längs med hela längden 
med en plan skiva (exempelvis spånplatta, kryss-
fanér eller liknande). Observera: Varje skarv ska 
alltid understödjas och monteras med parvisa 
skruvar. 

Bänkskivan fastsätts vid kökselementen med 
hjälp av de förborrade skruvhållen. Bänkskivan 
fasthålles eventuellt med skruvjärn under mon-
teringen, tänk dock på att använda skyddsklossar 
för att inte skada bänkytan.

I det medföljande servicepaketet till kompaktla-
minatskivan finns de nödvändiga skruvarna och 
vinklarna, samt 3 mm borr med justerbart stopp. 
Borra 8 mm i bänkskivan. Vid skåp utan topp ska 
de medföljande vinklarna och distansklossarna 
användas.

INNAN MONTERINGEN

SJÄLVA MONTERINGEN

MONTERINGEN

Vinkel

Skåptopp 16 mm.

8 mm. Bänkskiva 12 mm.

Distanskloss  
15 mm.

Borrstopp
(kan justeras)
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600
600

600
600

Ø 10 mm

Kom ihåg att infoga mellan skarvarna. Kantstyck-
en, som är synliga, har försetts med en framkant 
och anpassats till den enskilda bänkskiva.

Kantstycken, som inte är synliga, har ingen 
framkant och skall anpassas i längden av montö-
ren. Maximalt avstånd mellan dessa är 600 mm.

MONTERING MED KANTLISTER

UTSKÄRNINGAR

Efter avslutad montering skall det tillses att 
listerna tillsammans utgör en rejäl kärna.

Sågning från framsidan med en klinga med up-
påtvinklade tänder kan orsaka rispningar i ytan. 

Vid alla utskärningar är det i allmänhet viktigt 
att alla hörn förborras med en 10 mm borr, 
så att alla skarpa hörn undviks, då dessa kan 
orsaka sprickbildningar. 

Vid montering/isättning av bänkskiveintegrerade 
kokplattor och spishällar, skall det fogas hela 
vägen runtom. Se till att fogmassan räcker till, 
att fogen kan göras helt slät hela vägen runt. 
Fogmassan kan beställas tillsammans med spis-
hällen. Vid planlimmade spisplattor ska spisplat-
tan klossas upp så att den ligger precis under 
bänkskivenivå.

Klinga med 
nedåtvinklade 
tänder

* Inte synliga
 kantstycken

Klinga med 
uppåtvinklade 
tänder
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U N D E R H Å L L  A V  B Ä N K S K I V O R

KOMPAKTLAMINAT: 

GRUNDRENGÖRING
Innan bänkskivorna börjar användas efter mon-
tering, ska de rengöras med t.ex. Surface Clea-
ner. 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 avslu-
ta med att torka av med en urvriden me-
laminsvamp.

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 ett vanligt 
rengöringsmedel för skivan (inte diskmedel). 
Räcker det inte, så börjar man om med punkt 1.

U N D E R H Å L L  A V  D I S K H O A R

Vårt sortiment av diskhoar innehåller mer än 
200 olika stål, emalj, kvartskomposit,- och pors-
linsdiskhoar från erkända leverantörer. 

Kontakta försäljningsstället/leverantören om 
eventuella specialprodukter från diskbänksle-
verantören för rengöring och underhåll av din 
diskbänk. 

STÅLDISKHO:
Avtorkas med en ihopvriden trasa. Då diskhon 
är rå och obehandlad blir diskon missfärgad om 
den inte rengörs med skurpulver eller special-
produkter, som återfinns i dagligvaruhandeln. 
Undvik stålull, då den kan efterlämna små par-
tiklar, som kan utvecklas till rostfläckar. 

EMALJDISKHO:
Rengörs bäst med vatten och en ihopvriden 
trasa. Uppstår missfärgningar, avlägsnas dessa 
bäst med lika delar vatten och klorin. Använd 
inte skurpulver, då det rispar emaljen.

PORSLINSDISKHO:
Rengörs bäst med i handeln förekommande 
flytande rengöringsmedel. Undvik skurpulver 
och andra slipande rengöringsmedel.

QUARTZ DISKHO:
Det dagliga underhållet är enkelt. Använd en 
vanlig rengöringssvamp med lite diskmedel om 
diskhon är smutsig. Vid kraftigare kalkavlagring-
arna kan man fylla och låta stå med varm 7-
procentig ättika i hon. Efterskölj med vatten. 
Det finns också specialprodukter för rengöring 
av diskbänkar av kvartslaminat från diskbänksle-
verantören.

Allmänt:
Det rekommenderas att avtorka diskon efter 
användning med en blöt trasa eller handduk för 
att minska risken för fläckar och liknande. 

Den här bänkskivan är framställd efter era öns-
kemål och uppgivna mått. Under framställning-
en har bänkskivan genomgått en kvalitetskon-
troll för att säkerställa att våra kvalitetsmål 
hålls. 

Eventuella skador och märken som upptäcks 
efter monteringen hänförs till monterings-
skador, som inte täcks av vår produktgaranti. 
Reklamationsrätten följer konsumentköplagen 
och omfattar allt som kan relateras till produk-
tionen av bänkskivan. Garantin för underlimma-
de diskoar är fem år. 

Ytterligare information återfinns på 
www.dfi-geisler.com 
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att minska risken för fläckar och liknande. 

Den här bänkskivan är framställd efter era öns-
kemål och uppgivna mått. Under framställning-
en har bänkskivan genomgått en kvalitetskon-
troll för att säkerställa att våra kvalitetsmål 
hålls. 

Eventuella skador och märken som upptäcks 
efter monteringen hänförs till monterings-
skador, som inte täcks av vår produktgaranti. 
Reklamationsrätten följer konsumentköplagen 
och omfattar allt som kan relateras till produk-
tionen av bänkskivan. Garantin för underlimma-
de diskoar är fem år. 

Ytterligare information återfinns på 
www.dfi-geisler.com 

G A R A N T I

Daglig rengöring sker normalt med rent vatten 
och en urvriden trasa. Vid kraftig nedsmutsning 
rekommenderas att man använder ett vanligt 
rengöringsmedel för skivan (inte diskmedel).
Räcker det inte, följ anvisningen för grundren-
göring.


