Monteringsanvisning
HELTRE BENKEPLATER
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Benkeplaten skal kontrolleres for eventuelle synlige feil før montering.
Reklamasjoner skal omgående meldes til forhandler før montering.
Les hele monteringsanvisningen før monteringen starter.
Benkeplaten skal oljes både på over- og underside før den monteres.
Produktinformasjon:

Den massive benkeplaten er et naturprodukt og kan ved romfuktighet på mellom 50-60 %, utvide seg 3-5 mm i bredderetning. En luftfuktighet på 85 % kan utvide benkeplaten opp
til 10 mm i bredderetning. Dersom platen opptar ulikt fukt på
for- og bakside, vil platen krumme seg. Dette vil rette seg igjen.
Man bør være oppmerksom på at det skal være min. 5 mm avstand mellom vegg og benkeplate.
Ved uttørking av naturtre dannes det små “bobler” i treet. Disse
boblene viser seg som små rifter i den ferdige benkeplaten. Ved
temperatur- og fuktendringer oppstår små rifter som kan være
synlige i lang tid etter monteringen er ferdig.
Slike små rifter er en naturlig del av heltre benkeplater
og er ikke reklamasjonsgrunn.

Oppbevaring:

Før montering skal benkeplaten oppbevares innendørs i min. 3 døgn i ca 20º og i en relativ luftfuktighet på 40-60 %.
Platen skal ligge vannrett på et plant underlag og innpakket i plasten helt til montering finner sted.
Beskytt platen mot direkte strålevarme.
Benkeplaten skal oljes både på over- og underside før den monteres.
Det gis ingen garanti på ubehandlede benkeplater.

Montering:

Start med å skjære benkeplaten til på lengden. Det skal være min. 5 mm klaring til vegg og eventuelle andre faste installasjoner.
Benkeplaten skal oljes både på over- og underside før den monteres. Det anbefales 5-7 strøk, hvorav de 2 første påføres vått i vått.
Etter påføring av siste strøk, må overskuddsolje fjernes, dette forhindrer at enkelte områder blir blanke etter herding.
I skap uten topp brukes vinkeljern
med avlange skruehull.
Monter vinkeljernene på skapet.
Fest benkeplaten til skapskroget
i de avlange hullene på vinkeljernet.
Dette er viktig for å kunne ta opp
bevegelser i benkeplaten.

Ved montering av lukkede elementer
skal det bores 2-3 hull (diam. 50-100
mm) og c/c 20-40 cm for at benkeplatene kan få bevege seg.
Ved komfyrhjørnet skal bakkanten alltid
understøttes for å unngå skjevheter.
Fritthengende benkeplater skal alltid
understøttes. I skap uten topp brukes
vinkeljern med avlange skruehull.
Vinkeljernet monteres på skapet.

Montering med vinkeljern

Samlebeslag i hjørnene.

I skap uten topp
brukes vinkeljern
med avlange skruehull. Monter vinkeljernene på skapet.
Fest benkeplaten til skapskroget i de
avlange hullene på vinkeljernet. Dette
er viktig for å kunne ta opp bevegelser i
benkeplaten.
I skap med topp; lag avlange hull i toppplaten og benytt skiver på skruen.
Bruk alltid skruer med rundt hode.

Ved montering av to benkeplater mot
hverandre må man benytte samlebeslag.
Det legges godt med fugemasse (NB!
Ikke bruk lim) mellom benkeplatene før
de føres sammen og samlebeslagene
skrues til. Samlebeslagene skrus
sammen slik at bordplatene blir helt tette.

Montering ved rørgjennomføring og vask.
Ved utskjæring til vask eller andre
faste installasjoner beholdes en
10 mm klaring langs alle kanter.
Hvis det benyttes el-stikksag, skal
utskjæringen foretas på baksiden
for å unngå oppriving.
Rundt rør og vask påføres
godt med silikon.
Ved utskjæring til to vasker er det
viktig at det monteres understøtte mellom disse.

NB! Husk at ubehandlede
benkeplater alltid skal oljes
på begge sider FØR montering.
Benkeplaten bør etterbehandles med
olje. Etterbehandling foretas første gang
like etter montering, deretter 3-4 ganger
i løpet av de første 2-3 måneder slik at
benkeplaten får en slitesterk og mettet
overflate. Deretter er det kun nødvendig
å etterbehandle ved behov. Til daglig
rengjøring anbefales mildt såpevann.

Tekniske data:

Fibo-Trespo heltre benkeplater
leveres med et fuktinnhold på ca 9 %.
Bryt derfor ikke plastemballasjen
før benkeplaten monteres.
Ved varierende temperatur og relativ
luftfuktighet i rommet vil benkeplaten
svelle og krympe i takt med inneklimaet.
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Behandling og vedlikehold:

Omkring oppvaskmaskinen må man
sørge for god ventilasjon. Det skal være
en varme- og fuktisolering mellom platen
og integrerte hvitevarer.
Mot varmeelementer holdes en min.
avstand på 20 mm. På kanter rundt
utskjæring for komfyrtopp og over
oppvaskmaskin (under benkeplaten)
brukes aluminiumsfolie som varmeisolering.

