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

BÄNKSKIVA I MARMOR

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

Monterade bänkskivor betraktas som 
god-kända. Synliga fel och brister kommer 
därför inte att täckas 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

Lyft och bärande av 
bänkskivan ska alltid 
göras med skivan 
upprest på långsidan. 
Skivan får aldrig bäras 
liggande.

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

Ett eventuellt utskuret 
hål eller genomborr-
ning får inte under 
några omständigheter 
användas som »hand-
tag«.

Marmor är en bergart som bildas när kalksten 
kristalliseras. Jämfört med granit är marmor 
både porösare och mjukare. 

På grund av mineralhalten kan variationer i 
hårdhet, färg och struktur förväntas, och de kan 
förekomma i en och samma skiva. 

Det kan också finnas mindre fördjupningar och 
sprickbildningar i ytan som inte kan jämnas ut. 
De har dock ingen betydelse för skivans hållbar-
het och styrka. 

Den färgkombination som din bänkskiva har i 
ytan är unik för just din skiva.
Därför kan variationer i färg och struktur före-
komma i förhållande till det vägledande referens-
provet. 

Sådana variationer berättigar inte till reklama-
tion, utan ska i stället betraktas som en naturlig, 
charmig egenskap hos produkten.
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Vid montering på vågräta ytor, sätts skivan 
ned lodrätt på långsidan, varefter den förs till 
vågrätt läge och skjuts på plats. Kontrollera 
att skivan ligger jämnt hela vägen runt, och har 
kontakt med alla skåp under bänkskivan. Om 
inte, kan skivan klossas upp med tunn masonit 
eller liknande. Var särskilt uppmärksam på 
korrekt stöd vid utskärning för t.ex. spis eller 
liknande.

Mot vägg fogas med syrefri sanitetssilikon.
Vid skarvning av flera stenskivor, stöts skivorna 
ihop och fogas med syrefri sanitetssilikon.

Det är viktigt att det inte finns någon nivåskill-
nad mellan bänkskivorna. Utjämna eventuella 
skillnader i tjocklek. Alla lyft av bänkskivan ska 
göras i lodrätt läge. Skivan får aldrig lyftas i 
vågrätt läge.

SJÄLVA MONTERINGEN

Innan montering ska du med hjälp av ett vatten-
pass kontrollera att de monterade köksdelarna 
är uppställda vågrätt och i vinkel mot varandra.
Om det förekommer mindre nivåskillnader kan 
det vara svårt att få ihop en skarv. Detta kan 
avhjälpas med en lämplig bit tunt faner eller 
liknande material.

Stöd krävs för varje 600 mm, vid skåpbredd 
över 600 mm kan stödlister i metall köpas. 
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 
tillverkas med utgångspunkt från 90 grader, om 
inte annat har beställts.

FÖRE MONTERINGEN

För hörnskivor är det viktigt att dessa ALLTID 
stöds under och fästes på skåpen. Om det inte 
finns skåp för detta SKA bänkskivan stödjas under 
och fästas på lister på väggen.

Skarvar provskarvas och justeras, så att skiva 
och kanter är jämna innan fogmaterial påförs.

Efter cirka 5 minuter tas överflödigt förseg-
lingsmaterial bort med en bit papp. Alltid från 
bakkant mot framkant. Pappen trycks alltid mot 
montören, så att förseglingsmaterialet trycks 
ned istället för upp.

SKARVAR
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Vid montering på vågräta ytor, sätts skivan ned 
lodrätt på långsidan, varefter den förs till vågrätt 
läge och skjuts på plats. Kontrollera att skivan 
ligger jämnt hela vägen runt, och har kontakt 
med alla skåp under bänkskivan. Om inte, kan 
skivan klossas upp med tunn masonit eller 
liknande. Var särskilt uppmärksam på korrekt 
stöd vid utskärning för t.ex. spis eller liknande.
Skivor ska ha stöd med ett intervall på 600 mm.
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U N D E R H Å L L  A V  B Ä N K S K I V A

Marmor är INTE motståndskraftigt 
mot syror!
Syrehaltiga vätskor (sura rengöringsmedel, 
citron etc.) kan fräta och lämna matta fläckar på 
bänkskivan. 
Räkna därför med mer underhåll av marmor i 
jämförelse med exempelvis granit. 
Vi rekommenderar att skivan grundbehandlas 
med den medföljande stenoljan efter behov.
Om en förseglad yta önskas kan Akemi antifläck 
användas. Inför förseglingen ska skivan vara 
rengjord, gärna med hjälp av Surface Clean.

Surface Clean – 250 ml.
Grundrengöring av ytor på alla stentyper.

Akemi antifläck – 250 ml.
Ytförsegling/impregnering av alla naturliga sten-
typer. Passar särskilt bra till öppna och porösa 
typer, häribland marmor. 

Daglig rengöring
En grundbehandlad marmorskiva rengörs dagli-
gen genom avtorkning med varmt vatten.

Var uppmärksam på:
Marmor kan tåla värmepåverkan från exempel-
vis stekpannor och kastruller under kortare tid. 
Kokheta grytor och annat får dock aldrig ställas 
på kylning på bänkskivorna.
Använd alltid ett grytunderlägg mellan kokkärlet 
och bänkskivan. 
Utan denna åtgärd kan skivan i värsta fall 
spricka. 

Färgande vätskor ska omedelbart avlägsnas, 
eftersom de kan missfärga skivan. 
Marmor har en stark yta, men den kan repas av 
hårda föremål. 

Vi rekommenderar understöttning för var 600 mm. Vid skåpstommar 
utan topp, eller bredare än 600 mm, krävs det att skivan understöttas 
med metallister.

Metallister i olika längder kan beställas hos din köksleverantör.

UNDERSTÖDSLISTER

Om underskåpen inte understöds av en fast sockel, utan endast är fästa i 
väggen, rekommenderar vi att skåpen understöds med ben. Detta mot-
verkar att skåpen med tiden ger efter för bänkskivans vikt och därmed 
inte längre är vågrät.

UNDERSTÖDNING AV SKÅP UTAN SOCKEL
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A T T E N T I O N
Scan code to watch

mounting video
Or visit:

www.montering.bordbehandling.dk

Available in multible languages

U N D E R H Å L L  A V  D I S K H O

Vårt sortiment av diskbänkar innehåller över
200 olika diskbänkar i stål, emalj, kvarts och 
porslin från kända leverantörer.
Kontakta försäljningsstället/återförsäljaren för 
information om specialprodukter från disk-
bänksleverantören för rengöring och underhåll 
av din diskbänk.

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 min. korn 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.

DISKHOAR AV EMALJ:
Rengörs bäst med en urvriden trasa.
Om det uppstår missfärgningar tas dessa bort 
med lika delar vatten och klorin. Använd inte 
skurpulver, eftersom detta repar emaljen.

DISKHOAR AV PORSLIN:
Rengöres bäst med vanligt flytande rengörings-
medel. Undvik skurpulver och andra slipande 
rengöringsmedel.

DISKBÄNK I KVARTS:
Det dagliga underhållet är enkelt. Använd en
vanlig tvättsvamp med lite diskmedel
om diskbänken är smutsig. Vid kraftiga kalkav-
lagringar kan du låta varm, sjuprocentig ättika 
stå i diskhon i några minuter. Skölj därefter med 
vatten. Det finns också specialprodukter för 
rengöring av diskbänkar av kvartslaminat från 
diskbänksleverantören.

Allmänt: Diskbänken bör torkas av efter
användning med en mjuk trasa eller handduk för
att minska risken för fläckar eller
liknande.  

Denna bänkskiva är tillverkad efter dina önske-
mål och angivna mått. Under tillverk-
ningen genomgår bänkskivan kvalitetskontroll, 
som säkerställer att våra kvalitetsmål uppfylls.

Eventuella skador, repor eller märken som 
hittas efter montering hänförs till monterings-
skador som inte omfattas av vår produktgaranti.
Reklamationsrätten följer köplagen och omfat-
tar allt som kan hänföras till tillverkningen av 
bänkskivan. Garantin för underlimmade hoar 
är 5 år.

Mer information finns på www.dfi-geisler.com.

FÖLJANDE BERÄTTIGAR INTE TILL 
REKLAMATION:
Enhetliga granittyper: Fläckar med storlek upp till 
cirka 15 cm2 oberoende av kontrasten mellan 
fläckarnas eller ådringens färg och skivans 
grundfärg.

Ådrade och flammiga typer: Synliga färg- och 
strukturvariationer inom den enskilda skivan 
samt krackeleringar (dessa variationer och 
krymprepor förekommer i sådana material).

Naturfenomen som behandlats fackmannamäs-
sigt korrekt, ger inte heller rätt till reklamation.

G A R A N T I


