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Forberedelser
Før man bærer inn benkeplatene er det
viktig at skapseksjonene er 100% i
vater. Man har ikke samme
tilpasningsmuligheten på steinplater
som man har på treplater
Skapene burde settes opp med laser for å få
så rett overflate som mulig.
Bruk rettholdt(så lang som mulig) for å
kontrollere at skapene er i vater
Skulle det være noen skapsider som er
lavere en resten så bruker du
”skims”(plastikkremser som følger
med) til å bygge opp til samme høyde
eller skrur bena i riktig posisjon.
Det burde ikke være mer en 1mm
høydeforskjell på seksjonene
Husk og fest skapene godt til veggen og i
hverandre

Riktig

Galt

Bære / Håndtere
Ved bæring av benkeplater i stein er det
viktig at disse ALLTID bæres på
høykant.
Rydd kjøkkenet og veien til kjøkkenet før
du begynner og bære inn platene. Da
slipper man overraskelser under veis
Benkeplatene settes på høykant på
skapseksjonene (se illustrasjon til
høyre)
Deretter flyttes benkeplatene gradvis
innover mot vegg, samtid som de
legges ned mot skapene.
Kontroller at ikke vask møter oppstiveren
som er i front av skapet. Hvis dette er
tilfelle må denne tas bort ved
montering.
OBS: Bak/undersiden MÅ ALLTID ha
kontakt med skapene

Finjustering
Når alle platene er båret inn og lagt på plass,
justere platene slik at skjøtene flukter
Platene kan variere med +/- 1mm på
tykkelsen. Det er derfor viktig å ta denne
finjusteringen.
Bruk medfulgte plastikk ”skims” Disse
varier fra 0.03mm til 2mm i tykkelse.
Kontroller om det er gliper mellom
benkeplate og skap. Er det dette må
disse glipene tettes med kims evt juster
beina på skapene i riktig posisjon
Deretter løfter 1 person opp benkeplaten
mens 1 annen person legger under riktig
tykkelse med kims. Dette må
sannsynligvis gjøres 2-3 ganger for at
skjøtene skal flukte 100%
OBS: Løft midt på platen med bredt grep.
ALDRI løft på kortenden! Alltid på langsiden

Lime og Fuge
For å feste platene til kjøkkenskapene
brukes tec-7 Lim undersiden av plata
mot skrog etter platene er lagt på
plass(illustrasjon 1)
For å få en vanntett og fin overgang mellom
benkeplatene må det fuges i skjøtene
Dra benkeplatene 1-2mm fra hverandre,
vask med tec-7 cleaner. Fyll så
fugemassen som medfølger, i sprekken
som oppstår. Trykk deretter
benkeplatene mot hverandre igjen.
”fugepølsa” som da oppstår sprayes med
tec7-cleaner, før den dras av med
fugesparkel.(se illustrasjoner)
Vask deretter søl og rester langs fugen

Impregnering
Hvis din steinsort må impregnere så gjøres
dette på følgende måte:
1. Fordel den flytende væsken ved hjelp av
pensel/rein fille/lofritt papir utover
benkeplaten i et jevnt, tynt lag. Pass på å
ikke bruke for mye væske. Ta heller litt og
litt.
2. La væsken trekke inn i benkeplaten i ca 5
min. Hvis det oppstår tørre flekker så fyll
på impregnering på disse områdene.

3. ”Poler” vekk impregneringen som ligger
igjen oppå benkeplaten. Her brukes en
fille eller papir. Dette er viktig for å
forhindre en klissete overflate.

