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

BÄNKSKIVOR 
AV ROSTFRITT STÅL

Har du anledning att reklamera den levererade 
produkten, ska detta göras till din återförsäljare 
före montering och senast 8 dagar efter mot-
tagandet.

Monterade bänkskivor betraktas som godkända. 
Synliga fel och brister täcks därmed inte av 
produktgarantin.

KONTROLLERA BÄNKSKIVAN VID MOTTAGANDET

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

Bänkskivan ska alltid 
lyftas och bäras med 
skivan upprest på lång-
sidan. Skivan får aldrig 
bäras liggande.

Om bänkskivan förva-
ras liggande före mon-
tering, ska den ligga på 
ett stadigt underlag.

Ett eventuellt utsku-
ret hål eller genom-
borrning får inte under 
några omständigheter 
användas som 
”handtag”.

För att bänkskivan ska kunna leva upp till dina 
förväntningar är det viktigt att bänkskivan trans-
porteras, monteras och underhålls korrekt. I så 
fall kommer du att ha glädje av bänkskivan under 
många kommande år. 

Denna vägledning ger dig de rätta förutsätt-
ningarna för korrekt montering och underhåll 
av bänkskivan.

Rostfritt stål är ett material med en silkesmatt 
yta och kan lätt kombineras med alla färger som 
numera finns i ett modernt kök.

Rostfritt stål är ett hållbart, miljövänligt och 
hygieniskt material. Samtidigt är det ovanligt slit-
starkt och motståndskraftigt mot vätskor som 
används inom hushållet (dock inte syror) och kan 
varken rosta eller flagna.

A L L M Ä N  I N F O R M A T I O N
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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 nivåskil-
lnader 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.

Om det är översida på skåpen, måste hål skäras 
ut i översidan så att det går att dra ihop even-
tuella bänkskivefogar med spännbeslag inifrån 
skåpet. Om inte kökstillverkaren har förborrat 
för skruvhål, borras skruvhål med 60 cm mel-
lanrum.

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 medföl-
jande smalfogsmassan (inte silikon/trälim), fylls 
därefter i skarven så att en försegling av den 
obehandlade spånskivan uppnås. Förseglingen 
är särskilt viktig på den översta delen av den 
obehandlade spånskivan, närmast stålytan. Det 
finns ingen garanti avseende vatteninträngning i 
skarvarna.

Vid montering av skivor på delar utan översida, 
ska skarven understödjas i hela sin längd av 
en plan skiva (t.ex. spånskiva/plywood eller 
liknande). Fastsättningsbeslaget monteras inifrån 
skåpet.
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.

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 tvålvat-
ten.

FÖRE MONTERINGEN

SJÄLVA MONTERINGEN
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Bänkskivan sätts fast i köksdelarna med hjälp av 
de förborrade skruvhålen. Vi rekommenderar 
en skruv i fram- och bakkant för varje 60 cm. 
Bänkskivans ändar ska alltid sättas fast. Bänk-
skivan kan hållas fast med skruvtvingar under 
fastsättningen, men kom ihåg att använda skydd-
sklossar så du inte skadar stålytan.

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 stål- och framkantslister. Lim-
met ska ända fram till framkantslisten.

Diskmaskiner:
Sörj för god ventilation omkring och över disk-
maskinen. Över maskinen skall bänkskivans 
undersida skyddas mot vattenånga med hjälp av 
alu-tejp. Kom ihåg att skyddsfolien skal ända fram 
till framkanten
och 10 cm in över angränsande skåp. Eventuell 
medföljande stålskena till diskmaskinen ska också 
monteras – ända fram till framkant.

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.

FASTSÄTTNINGEN

VITVAROR
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STÅLBÄNKSKIVA:
Torkas av med en urvriden trasa. Undvik stålull, 
eftersom den kan efterlämna små partiklar som 
kan utveckla sig till rostfläckar.

Undvik även att lämna grytor och stekpannor 
av gjutjärn på bänkskivan, eftersom dessa kan 
orsaka rostfläckar.  

ALLMÄNT UNDERHÅLL:
Efter avslutad montering av bänkskivan av stål 
tas skyddsfilmen bort från ytan, och lim från fil-
men torkas bort med sprit eller liknande. Sedan 
påförs impregneringsolja, som försiktigt gnids in 
med en fuktig trasa, alltid i samma riktning 
som bänkskivan är borstad – oljan ska vila 
i cirka 10 minuter och sedan torkas den av med 
en fuktig trasa, tills skivan är »fettfri«. Denna 
behandling kan med fördel utföras regelbundet, 
eftersom stålets yta då blir mer motståndskraf-
tig.
Om det blir rispor i bänkskivan kan man putsa 
den försiktigt med en specialsvamp, alltid i 
samma riktning som den färdiga bänk-
skivan är borstad och aldrig med vanligt 
slippapper. Sedan utförs impregneringen igen. 
Bänkskivan kommer att med tiden få en patina 
med repor som bara gör skivan vackrare.

DAGLIGT UNDERHÅLL:
• Efter användning torkas bänkskivan bara av 
 med en mjuk fuktig trasa. Torka efter med en 
 torr trasa för att slippa kalkavlagringar.
• Intorkade rester tas lätt bort med varmt vat- 
 ten och rengöringsmedel.
• Skrapa aldrig bort intorkade rester.
• Om man använder blekmedel som t.ex. kalk-
 borttagningsmedel ska överflödigt medel 
 genast torkas bort, eftersom det kan ge 
 missfärgningar av ytan.
• Skurpulver, stålbollar, stålborstar eller andra 
 medel med slipeffekt bör inte användas för 
 daglig rengöring.
• Eventuella kalkavlagringar kan tas bort med 
 ättikslösning eller andra ej etsande avkalk- 
 ningsmedel.
• Du kan med fördel använda impregnerings-
 medel för rostfritt stål, t.ex. tvålflingor som  
 ska vispas så att det skummar, smörjas ut på  
 plattan och torkas av med ljummet vatten.

REPOR
Mindre repor kan tas bort med rengöringsmedel 
som innehåller slipmedel, t.ex. flytande skurpul-
ver, Sidol metallglans eller liknande. Men kom 
ihåg: putsa alltid i slipriktningen.

VARMA FÖREMÅL
Var medveten om att stålet kan missfärgas och 
utvidga sig vid påverkan av höga temperaturer.
Detta kan med tiden medföra att den under-
limmade träskivan lossnar från stålet. Undvik 
därför att placera varma föremål på bänkskivan. 
Om andra problem/skador uppstår med bänk-
skivan bör försäljaren kontaktas innan åtgärder 
vidtas.

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

Vårt sortiment av diskhoar omfattar mer än 200 
olika hoar av stål från välkända leverantörer.

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 special-
produkter som finns i dagligvaruhandeln. Undvik 
stålull, eftersom den kan efterlämna små partik-
lar 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 re-
por eller rostfläckar, kan en rå och obehandlad 
diskho av stål putsas med längsgående rörelser 
med slippapper av grovlek 220, eftersom en 
diskho av rostfritt stål inte kan rosta. I de disk-
hoar som levereras med en liten sköljho, är den 
lilla hon normalt mer matt i stålet.

Denna bänkskiva är tillverkad efter dina ön-
skemål 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 monte-
ringsskador som inte omfattas av vår produkt-
garanti. Reklamationsrätten följer köplagen och 
omfattar allt som kan hänföras till tillverkningen 
av bänkskivan. Garantin för underlimmade hoar 
är 5 år.

Mer information finns på www.dfi-geisler.com
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kan utveckla sig till rostfläckar.

Undvik även att lämna grytor och stekpannor 
av gjutjärn på bänkskivan, eftersom dessa kan 
orsaka rostfläckar.

ALLMÄNT UNDERHÅLL:
Efter avslutad montering av bänkskivan av stål, 
ta bort skyddsfilmen från ytan och ta bort lim-
rester efter filmen med sprit eller liknande. 
Häll tvålflingor i en skål och tillsätt varmt vatten 
från kranen. Vispa tills tvållösningen får en kon-
sistens som vispad grädde. Använd bara själva 
skummet på bänkskivan. Behandla bänkskivans 
hela yta, annars kommer den att uppvisa nyans-
skillnader. Torka sedan med en disktrasa eller 
annan luddfri trasa. Det är lämpligt att upprepa 
denna procedur 1-2 gånger per månad.


