
 
 

 
 
 
Korrekt montering och rätt underhåll ger förutsättningar för lång livslängd med hög kvalitet på 
bänkskivor av trä.  
 
 
 
ALLMÄNT OM SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV TRÄBÄNKSKIVA:  
 

 
1. Skivor som är grundoljade och polerade vid leverans bör ändå behandlas med ett tunt lager 
medföljande olja innan montering sker. Att olja kanterna runt utskärningar, för t.ex. diskbänk och 
spishäll, är ett måste.  
 
2. Det första halvåret rekommenderar vi skötsel enligt följande:  

• Inoljning någon gång per vecka, under de första två månaderna.  
• Inoljning någon gång i månaden under de följande månaderna.  

 
Gnid ut ett tunt lager linolja, låt skivan suga åt sig oljan någon timma och torka därefter ordentligt med 
bomullstrasa eller papper.  
Om skivan får en sträv yta putsas den med putssvamp i träets längdriktning i samband med oljningen.  
 
3. Fortsätt olja in och polera bänkskivan regelbundet, ca 2-4 gånger per år: 

• Rengör skivan, slipa ev. fläckar som inte går att tvätta bort med fint sandpapper och därefter 
en slipsvamp.  

• Olja in, låt torka max 15 min, torka torrt och polera enligt beskrivningen ovan.  
• Undvik att få vatten på bänkskivan under kommande åtta timmar.  

 
 
(OBS! VIKTIGT! Skölj alltid papper eller trasa i rikligt med vatten efter inoljningen för att 
undvika risk för självantändning och lägg papper eller trasa i lufttät förvaring eller elda upp 
under kontrollerade former.) 
 

 
 
Tips och varningar:  

• Trä är ett levande material som bland annat kan krympa eller utvidga sig beroende på 
den omgivande luftfuktigheten. Det är därför viktigt att bänkskivan inte utsätts för 
konstant hög luftfuktighet.  

• För daglig rengöring används ett milt rengöringsmedel (t ex tvål). Använd helst inte  
diskmedel som torkar ut träet. Använd inte skurkuddar, skurpulver eller starka 
rengöringsmedel (t ex ammoniumklorid) eller rengöringsmedel med slipverkan. 

• Skydda bänkskivan mot kontakt med allför varma föremål, använd alltid stativ  
eller grytunderlägg till kokkärl och liknande.  

• Placera kaffebryggare, brödrostar och andra värmealstrande hushållsapparater på ett 
värmeavvisande underlag för att undvika missfärgning och/eller sprickbildning. 

• Använd skärbräda.   
 
 
 
 
 



 
 
 
MONTERING AV TRÄBÄNKSKIVA 
 
Kontrollera bänkskivan vid mottagandet och innan montering. Monterade bänkskivor 
betraktas som godkända och synliga fel eller brister täcks därmed inte av garantin.  
Skador som uppkommer i samband med eller efter montering omfattas inte av garantin.  
 

• Lyft och transportera alltid bänkskivan upprest på långsidan, aldrig liggande.  
• Använd inte eventuellt utskurna hål (för t ex diskho) som ”handtag”.  
• Förvara den omonterade bänkskivan på ett stadigt underlag med ströläkt mellan.  

 
Innan bänkskivan monteras – kontrollera att skåpet är i våg och att bänkskivan passar till inredningen.  
 

1. Lägg skivorna på plats och kontrollera att mått och vinklar stämmer. Avhjälp ev. mindre 
nivåskillnader med lämplig bit tunt faner eller liknande material. Det ska vara 5 mm avstånd 
mellan bänkskiva och vägg eller skåp för att bänkskivan ska kunna utvidga sig i 
breddriktningen.  
 

2. Är det heltäckande topp på skåpen tas hål för spännbeslag som spänns från skåpets 
innersida. Förborra ev. även för skruvhål med 60 cm mellanrum.  

 
3. I köksskåpens framkant, på mitten och i bakkant ska skivorna understödjas och skruvas fast 

med 300 mm mellanrum. I längdriktningen fästs skivan i fram och bakkant med 600 mm 
mellanrum, högst 50 mm från skåpsida. Montera med vinkelbeslag, skruvar och brickor 
genom ett 10 mm förborrat hål på mitten av vinkelbeslagen av hänsyn till spänningar och 
rörelser.  

 
4. Hörnskivor måste alltid stödjas undertill, saknas skåpsstomme i hörnet måste bänkskivan 

sättas fast på underliggande stöd i form av lister på väggen.  
 

5. Sätt ihop skarvar på prov och justera så att skiva och kanter ligger i linje innan fogmassan 
läggs på. Alla skarvar ska helfogas och fogmassan påföras så att den täcker hela fogytan på 
båda skivkanterna. Skarvar ska alltid ha stöd under. Montera i understödet med parvisa 
skruvar i 10 mm hål. Montera beslagen och spänn ihop skivorna så att skarvarna blir helt täta. 
Skarvarna kan behöva justeras på plats och överskottsfogmassa tas bort snarast med fuktad 
trasa.  

 
6. Utskärningar måste ha ett spel för att skivan ska kunna röra sig. För rör och liknande 3 mm 

och för spishällar och liknande 5 mm. Utskärningens kanter ska alltid förseglas med syrafri 
silikon. Skivorna MÅSTE kunna röra sig i djupled och får ALDRIG limmas fast 

 
7. På undersidan av bänkskivan fästs ett aluskikt mot diskmaskin, inbyggnadsugn, 

värmeelement eller andra värmekällor för att skydda mot värme och fukt. Den blanka sidan 
ska vara vänd neråt, mot värmekällan, och aluskiktet ska nå ända fram till framkant.  

 
8. Vid montering på eller mot murverk måste detta vara torrt och för säkerhets skull förses med 

en fuktspärr ända ut i skivans kanter.  
 

9. Frihängande skivor förstärks på undersidan, med ifrästa järn eller monterad sarg. Större 
överhäng än 300 mm i längdriktningen eller 150 mm i breddriktningen kan behöva stöttas 
undertill med ett ben.  

 
 

För mer information, kontakta Joreds:  
 

Telefon: 0525 – 196 50  
E-post: info@joreds.se 


