MASSIV BÄNKSKIVA
MED RUNDAD KANT, PASSAR UTMÄRKT FÖR KÖK,
SIDEBOARD OCH FÖNSTERBRÄDA.

MASSIV BÄNKSKIVA

Massiv Bänkskiva Ek

Massiv Bänkskiva Bok

Konstruktion: 40 mm breda massiva limmade trästavar med
rundad framkant, 6 mm radie. Stavbredden kan dock
variera i ytterkanterna. Stavbredden för ekonomisortering
något större variation.

Massiv Bänkskiva Valnöt

Limning: INT, interiörlim.

Monteringsanvisning: Massiva bänkskivor monteras med
skruvar mot vägg och köksskåpets främre ram. I skåp med
krönskiva tar man lämpligen hål baktill. Ett avlångt hål ger
bänkskivan möjlighet att röra sig efter rummets växlande
temperatur och luftfuktighet. I skåp utan krönskiva monteras
vinkelbeslag i väggen och köksskåpets främre ram. Det
bakersta vinkelbeslaget ska ha ett avlångt hål.
Vinkelbeslagen monteras med max 60 cm mellanrum.
Om skivan skall monteras i vinkel bör det alltid göras med
särskilda beslag.

Användningsområde: Passar utmärkt för kök, sideboard och
fönsterbräda.

EK

Ytkvalitet: Mindre variationer i färg och struktur kan
förekomma. För ekonomisortering ytterligare något mer
variationer i strukturen vilket ger liv åt bänkskivan.

Skötsel och underhåll: Bänkskivan levereras grundoljad som
skydd under transporten. Första tidens behandling av oljade
skivor är oerhört väsentlig för att de skall bli lättskötta och
snygga för lång tid framöver.
Innan montering oljas samtliga sidor och kanter med träolja
2 gånger, en hög raffinerad kallpressad rå linolja.
Lägg på flödigt och arbeta in oljan med trasa. För en extra
len yta använder du en mjuk slipkross (extra fin). Glöm inte
kanterna. Låt oljan ligga på 30 minuter. Fördela i emellanåt
överskottet till de delar som suger mycket.
Gnugga sedan ytorna torra med en luddfri trasa.
Efter behandlingen med olja kan i flera dagar olja tränga
upp och skada tidningar eller böcker.
Upprepa behandlingen mins en gång första veckan, i tre
veckor. Upprepa efter en månad och sex månader. Behandla
sedan med olja och trasa en eller två gånger om året.
Fördelar: Med rätt omtanke och underhåll för att behålla
sin skönhet under många år 25 eller mer blir en massiv
träskiva bara vackrare för varje år.
Tillkapning och urspårning: Börja med att kapa skivan.
Beräkna minst 5 mm avstånd från vägg och fasta
installationer. Vid urspårning för diskho beräkna 10 mm
luft längs alla kanter. Minimiavstånd mellan urspårning
och skivans ände skall vara 100 mm likaså om två hoar
monteras i samma bänkskiva ska dessa ha avstånd 100 mm.
Som skydd mot värme eller fukt i anslutning till spis och
andra hushållsmaskiner ska man beräkna ett
minimiavstånd om 20 mm. Kanter som utsätts för stark
hetta från exempelvis spis eller ugn ska skyddas mot
uttorkning genom isolering med självhäftande
aluminiumfolie.
Om skivan monteras direkt ovanpå disk- eller tvättmaskin
skall träet skyddas mot den kraftiga direktverkande
fuktpåverkan som kan förekomma. Det gör man genom att
fästa självhäftande aluminiumfolie eller plast på skivans
undersida.
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Det är konstruktörens ansvar att säkerställa att produktens
egenskaper, så som de anges i prestandadeklaration, är
erforderliga för den aktuella användningen och dess samverkan
med övriga produkter i konstruktionen.

