Laminat Benkeplater
Montering og

Vedlikeholdsveiledning.

DIN BENKEPLATELEVERANDØR

Generell Informasjon
VIKTIG! Kontroler alltid benkeplaten for skader når du mottar den!
For at din benkeplate i laminat skal svare til forventningene og for at du skal kunne ha gleden av din benkeplate i mange år er
det viktig at den transporteres og monteres på riktig måte.
Denne anvisningen vil gi deg den riktige informasjonen både med tanke på montering og den daglige bruken i hverdagen.
Eide Stein bruker kun ledende leverandører av laminat til vår produksjon av Laminat benkeplater som f.eks Formica, Kaindl og
Geta Lit. Dette er 3 store produsenter innenfor produksjon av laminat. Det som er viktig er tykkelsen på laminaten og derfor
bruker vi mye Kaindl og Geta Lit da de har en tykk laminat.
Daglig Renhold:
Laminat er en ganske robust overflate og den tåler de fleste kjemikalier og rengjøringsmidler som er vanlig på et kjøkken. Til
daglig renhold anbefales vanlig såpe og varmt vann. Ved vanskelige flekker eller ved skjolder kan Sitrus Rens el, tilsvarende
benyttes. Matte overflater som Fenix og Infiniti brukes Svamp Miraclean el. tilsvarende. Brukes kun med rent vann. Skurepulver,
stålull osv må IKKE brukes da det gir riper i overflaten. Rødvin, blekk, rødbetsaft ol, bør fjernes så raskt som mulig da disse kan
skape misfarging i overflaten om de ligger over tid.
Laminat tåler varme opp mot 110 grader, bruk derfor alltid gryteunderlag om du skal sette varme kasseroller på benkeplaten.
Bruker du ikke underlag kan du ødelegge overflaten i laminaten permanent og dekkes ikke av garantien.
Vannkokere, kaffemaskiner osv bør ikke stå rett over skjøter på benkeplaten da det kan forekomme kondens som kan trenge inn
i platen slik at den vil svelle.
Bruk aldri kniver direkte på overflaten da det skader laminaten, bruk ALLTID et underlag.

Før montering: Kontroller at alle kjøkkenskap er plassert i vater og sjekk om vinkler er riktig. Om det er større ujevnheter bør
disse utjevnes før montering. Ved større nivåforskjeller kan det være vanskelig å få en perfekt skjøt. Ved større avvik på vinklene
blir det problemer med å få platene sammen i skjøten, dette bør tilpasses før selve monteringen skjer. Legg derfor platene løst
på benkeskapene for å se hvor man evnt må tilpasse benkeplatene.

Pass på og ta ut hull til skjøtebeslag i hjørnet slik at du kommer til å skru beslagene sammen.
Bor hull til skruer for hver 60 cm for festing av benkeplaten til skapet. Skruer og skiver følger med
monteringssettet til hvert benkeplatesett.
Benkeplaten skal ha understøtte for hver 60 cm.

Sammensetting av skjøt: Legg platene på kjøkkenbenken med skjøten litt fra hverandre slik at du får
plass til å legge de medfølgende skjøtebeslag og kjekser i sporet på benkeplaten. Sett deretter den
andre platen på plass slik at kjekser og skjøtebeslag kommer på riktig plass. Før platene sammen slik
at du har 3-4 mm glipe mellom platene. Bruk den medfølgende tuben med smalfugemasse og fyll
skjøten med lim, tuben har nok lim til 1 skjøt. Før deretter platene sammen slik at limet tyter ut.
Skru sammen beslagene vekselsvis til de er passe spent og til skjøten er tett. Sjekk at det ikke er
høydeforskjell på platene, juster det evnt underveis. Skrap av overflødig lim og gnikk over med en finger til slutt for å ta bort
limrester.

Skal det monteres oppvaskmaskin er det viktig å montere fuktsperren som følger med maskinen,
dette kan være en plate i metall eller alutape. Denne forhindrer fuktighet til å nå inn til benkeplaten
som igjen kan gi fuktskader på platen. Unnlates det å montere fuktsperre gjelder ingen garantier fra
oss.

For utskjæring av vask bruk malen som er med vasken eller legg vasken opp ned på
platen og tegn av. Husk og skjær hullet ca 10 mm mindre, mål flemsen på vasken for
å være sikker. Ved innliming av vask er det viktig å forsegle hullet innvendig på platen
(sponkanten) med f.eks silikon, sørg for at kanten blir forseglet slik at evnt vann ikke
kan trenge inn. Legg så silikon på flensen på vasken før du legger den ned i platen.
Bruk de medfølgende klips på vasken til å skru den ned til platen.

Montering av koketopp: Ved montering av koketopp skjæres det hull på samme måte som til vask, se i
bruksanvisning ol for å sjekke utskjæringsmålet. Her trenger man ikke å silikonere da det er pakning som tetter på
undersiden av koketoppene som er for nedfelling. Forsegl innvendig sponkant med silikon for å forhindre
fuktinntregning.
Ved montering av frittstående komfyrer løftes de min 5 mm over benkeplatenivå.

Skal det monteres stekeovn i underskap må det benyttes fuktsperre under benkeplaten
for å hindre fukt og damp i å trenge inn. Bruk alutape el tilsvarende og legg den fra
kanten av undersiden på benkeplaten og 10 cm inn.

Garantier: Denne benkeplaten er produsert etter tilsendte oppgitte mål. Vi har kontrollert denne benkeplaten for
feil og mangler etter våre retningslinjer for kvalitetskontroll.
Evnt, skrammer og skader som måtte oppdages etter montering ansees som monteringsskader og dekkes derfor ikke
av våre garantier. Derfor viktig å sjekke benkeplatene for skader ved ankomst!
Reklamasjonsrett i henhold til kjøpsloven gjelder, omfatter alt som kan relateres til produksjon av benkeplaten.
Garantier for underliming av vasker er 5 år. Ved spesialutførelser etter kundens ønsker som ikke er tilrådelig fra oss i
laminat gis det ingen garanti på.
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