Korrekt montering och rätt underhåll ger förutsättningar för lång livslängd med hög kvalitet på
bänkskivor av laminat.
Kontrollera skivorna innan montering så att produkten är korrekt och inte har transportskador. Följ
monteringsanvisningen noga när det gäller t.ex. skruvar, beslag och tätningsmassa (för att förhindra
vatteninträngning i skarvar). Var gärna två personer vid monteringstillfället.
Följ alltid laminattillverkarens anvisningar för rengöring och underhåll,
se pdf på www.formica.com, under rubriken Broschyrer.

ALLMÄNT OM SKÖTSEL AV LAMINATBÄNKSKIVA:
Rengör bänkskivan regelbundet så här:
•

Använd vatten, milt diskmedel eller annat milt rengöringsmedel Använd inte
rengöringsmedel med slipverkan eller skurpulver som gör att ytan mattas!

•

Använd trasa/svamp som inte repar. Använd inte stålull, nylonsvamp och liknande.

•

Fukta trasan/svampen. Tillsätt lite diskmedel och torka bänkskivan.

•

Torka alltid rent från rengöringsmedel med trasa fuktad med rent vatten. Torka därefter
bänkskivan torr med mjuk trasa.

•

För att förebygga eller ta bort ringar och ränder från ytan efter rengöring kan
fönsterputsmedel användas.

Fläckar, märken och hårt smutsade ytor:
• Även vid borttagning av fläckar rekommenderas rengöringsmedel utan slipverkan. Applicera
rengöringsmedlet, gnid på fläcken och torka rent med vatten samt torka torrt efteråt.
• Prova mjuk nylonborste på svårare fläckar och på fläckar på en laminatyta med struktur.
• Vid ingrodda fläckar eller missfärgade områden (t.ex. från långvarig exponering för tobaksrök
eller nedsmutsning i industrimiljöer) kan man prova att försiktigt använda ett rengöringsmedel
med mild slipverkan.
• Tusch- och bläckmärken avlägsnas med lämpligt lösningsmedel (t.ex. aceton, alkoholer etc.)
på ren trasa.
• Färgfläckar och klotter tas bort med organiska lösningsmedel som nafta och
cellulosaförtunning, som inte påverkar laminatytan.
• Vid hårt smutsade ytor kan lösningsmedel som tinner eller T-sprit provas. OBS! Inte på
lackerade eller målade kantlister.

Tips och varningar:
• SE UPP MED VATTEN! Om vatten får stå kvar på skivan kan det tränga in i
stommen genom skarvar och kanter. Garantin täcker inte skada som
uppkommit genom inträngning av fukt. Låt aldrig vatten ligga kvar, utan torka
torrt så snart som möjligt. Även ånga kan förstöra skivans stommaterial.
• Skär inte grönsaker och annat direkt på bänkskivan, använd skärbräda.
Högtryckslaminat är hårt, men mörka och/eller högblanka ytor är känsligare.
• Se upp med värme! Använd alltid grytunderlägg, sätt aldrig en het gryta el dyl direkt
på bänkskivan. Har du en infälld spishäll i bänkskivan, tänk på att kokkärl alltid står
helt på hällen och inte delvis, då utsätts laminatytan för värme och hettas upp.
Kaffebryggare, fritöser och andra varma apparater skall för säkerhets skull stå på
skyddande underlägg.

• Använd inte skurkuddar, t ex stålull, nylonsvamp, eller starka rengöringsmedel (typ
skurpulver, Cif) med slipverkan.
• Syrahaltiga medel för keramikrengöring eller medel för borttagning av kalkavlagringar
kan ge permanent missfärgning av laminatytan. Spill och stänk från sådana
rengöringsmedel bör genast tvättas bort.
• Använd inte möbelpolish på laminatytan. Det kan orsaka missfärgningar och ränder
som kan vara mycket svåra att få bort.
Kantlister:
Är din bänkskiva försedd med kantlister av massivt trä så är dessa känsligare än laminatytan. Var
extra försiktig med slagmärken där vatten kan tränga in och förstöra lackytan. Allt trä som används i
kombination med vatten måste underhållas för att behålla sin skönhet. Kantlister, ren allmänt, tål inte
”starka” lösningsmedel som aceton och förtunning.
Underlimmad disklåda:
Vid underlimning av disklåda kan ibland längs linjen av diskhons ytterkant förekomma en telegrafering
(ojämnheter) i ytmaterialet. Detta gäller framförallt mörka laminatsorter.
Dessa skötselråd syftar till att besvara dina frågor hur man sköter laminatbänkskivor var du än har
installerat dessa. Vi rekommenderar dig att följa våra skötselråd noggrant, då kommer din bänkskiva
att behålla sin fina finish under lång tid.

MONTERING AV LAMINATBÄNKSKIVA
Innan bänkskivan monteras – kontrollera att skåpet är i våg och att bänkskivan
passar till inredningen.
• 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.
1. Lägg skivorna på plats och provmontera utan silikon.
2. Är det heltäckande topp på skåpen tas hål för spännbeslag som spänns från skåpets
innersida.
3. De lösa nivåkexen placeras i motsvarande frästa hål. (Lim är inte nödvändigt och underlättar
om man skulle behöva byta skiva vid ev. skada.)
4. Innan bänkskivan spänns ihop helt – kontrollera att de är helt plana på ovansidan. Medsänd
tätningsmassa påförs i skarven för att täta den råa spånskivan. OBS! Detta är helt avgörande
för att hindra vatteninträngning i skarven. Spännbeslagen spänns växelvis och
tätningsmassan ska komma fram på ovansidan vid korrekt montering. Överflödigt material
torkas omedelbart bort med T-röd eller motsvarande.
Följ anvisningarna noggrant. Det finns ingen garanti på vatteninträngning i skarven. Se
skötselråd, Se upp för vatten!
5. Bänkskivan skruvas sedan fast i skåpets överliggare. (Använd inte sättlim eller liknande.) Var
gärna två personer vid monteringstillfället.
6. Vid montering av bänkskiva över diskmaskin måste fuktskyddet (alu-tapen) från Joreds
och plåten från diskmaskinsleverantören ovillkorligen monteras ovanför diskmaskinen
mot bänkskivan, den skall täcka övergången mellan skivans undersida och
framkantens list/laminat för att garantin ska gälla. Skydda gärna extra med tätande lack
eller fuktspärr i övergången mellan framkant och undersida. Diskmaskiner släpper ut
het ånga mot bänkskivans underkant vilket bänkskivan inte tål. Öppna därför inte
diskmaskinen direkt efter avslutat program. Om diskmaskinens toppyta har bristfällig
isolering skall det kompletteras med exempelvis en frigolitskiva.

Monterade bänkskivor betraktas som godkända.

För mer information, kontakta Joreds:
Telefon: 0525 – 196 50
E-post: info@joreds.se

