Monteringsanvisning Massiva Bänkskivor
Läs noggrant igenom denna monteringsanvisning innan du påbörjar ditt arbete med att montera skivan!
Eventuella reklamationer måste göras direkt, innan monteringen påbörjas.

Massivträ är ett levande material och därför rör det sig med årstidernas växlingar. En skiva med djupet 625
mm kan som exempel variera med 5 mm under ett helt år. Skruvarna får inte vara så hårt åtdragna att den
naturliga rörelsen hindras.

Lagring
Innan skivan tas i bruk bör den förvaras inomhus i torr miljö. Utrymmet behöver ej vara uppvärmt.
Utomhuslagring är ej lämplig! Skivan skall vara inplastad och ligga plant (horisontellt) på tätt lagda underlägg/
strön (av trä).

Felaktig montering kan få till följd att skivan spricker!

Skivan levereras med en fuktighetsgrad om c:a 9 %, vilket är en anpassning till normala inomhusförhållanden.
Bryt därför inte plastförpackningen förrän då du skall montera bänkskivan.

Ytbehandling
När skivan ligger på plats är det dags för en slutlig oljebehandling för att ge ytan en större motståndskraft mot
smuts och vätskespill. Denna behandling förlänger skivans livslängd avsevärt jämfört med om du väljer att
låta den vara obehandlad.
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Montering
Det är viktigt att besiktiga skivan innan montering, eventuella reklamationer måste göras direkt, innan
monteringen påbörjas.
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Plastförpackningen bör inte brytas förrän skivan tagits in i samma miljö där den skall sitta permanent.

Skivan slipas med fint sandpapper (korntäthet 120 och 180). All slipning skall göras längs med
fibrerna.
Efter slipning rengörs ytan genom avtorkning med en lätt fuktig trasa. Låt skivan torka
ordentligt.
Stryk ut ett tunt skikt med interiörolja. Använd en luddfri bomullstrasa vid applicering. Efter c:a
30 minuter torkas överflödig olja bort och skivan poleras med t ex nylonsvamp (längs med
fibrerna). Upprepa behandlingen 2-3 timmar senare om det fortfarande finns torra fläckar kvar
på ytan.
När ytan är färdigbehandlad är den sidenmatt och har en jämn glans. Det bör inte finnas blanka
fläckar på ytan.
Efter ungefär ett dygn är interiöroljan genomhärdad och skivan kan tas i bruk.

Börja med att mäta och såga skivan till önskat format. Vanliga handverktyg kan användas (t ex fintandad
fogsvans, elektrisk cirkelsåg eller sticksåg). Beräkna minst 5 mm avstånd (rörelsefog) till vägg och fasta
installationer. Vid ursågning för diskho/spishäll beräknas 10 mm luft längs alla kanter. Minimiavstånd mellan
ursågning och skivans kanter (eller andra uttag) skall vara 100 mm. Som skydd mot värme och fukt i anslutning
till spis och andra hushållsmaskiner skall man beräkna ett minimiavstånd om 20 mm. Alla sågade kanter skall
strykas rikligt med olja och kanter vid ursågningar bör ges ett extra skydd mot värme och fukt genom att
isolera med självhäftande aluminiumfolie.
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Om skivan monteras direkt ovanpå disk- eller tvättmaskin skall träet skyddas mot den kraftiga direktverkande
fuktpåverkan som kan förekomma. Bästa skyddet ges om man fäster självhäftande aluminiumfolie eller plast på
skivans undersida.

För att bänkskivan skall hålla sig fräsch länge bör den ges en ny oljebehandling minst en gång per år eller efter
behov. Rengör ytan noggrant med vatten och vanligt diskmedel före behandling. Djupare repor kan tas bort
med sandpapper (exempelvis korn 180-320). Använd aldrig stålull som slipmedel då träet kan missfärgas.

Bänkskivan monteras med skruvar. Det är viktigt att skivan även får luft (ventileras) underifrån. Skivan skall
aldrig läggas direkt på skåp med hel ovansida. I förekommande fall borras ordentliga ventilationshål (minst 25
mm diameter) i bakkanten av skåpens ovansida med centrumavstånd 250 mm. Därefter läggs skivan på 5 mm
tjocka lister (c/c max 600 mm) för att luft skall kunna cirkulera.
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OBS! Tänk på att oljeindränkta trasor kan självantända! Blöt den använda trasan med vatten och slå in
lufttätt eller elda upp den under kontrollerade former.

Avfall
Avkap och förbrukade skivor sorteras som trä och innehåller inget miljöfarligt avfall.
Plast- och pappersemballage kan återvinnas.

Infästning sker med vinkelbeslag med ovala hål. Skivan får aldrig limmas fast! Vinkelbeslagen monteras med
max 600 mm mellanrum och på ett sådant sätt att det möjliggör för skivan att röra sig på djupet (via det avlånga
hålet). Fäst beslagen så nära bakkant och framkant det är möjligt.
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