
Monteringsvejledning glas
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Monteringsvejledning, glas
 

For at monteringen af Lechner-produkter kan finde sted i eget regi, 

har vi affattet følgende monteringsvejledninger til dig. Så lykkes 

monteringen af arbejdspladerne og bagvæggene hurtigt og enkelt.

Bemærk: På glasbordplader kan der hverken bores eller skæres ved 

monteringen (ville forårsage ødelæggelse af bordpladerne)!

Dele af bordplader, der rager længere ud end 25 cm, skal 

understøttes 
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INDEX

Bordplader m. tykkelse 12 mm 4-6

Bordplader, andre tykkelser 7-10

Bagvægge m. tykkelse 6 mm 10-11

Bagvægge m. tykkelse 12 mm 12-13

Bagvægge m. tykkelse 16 mm 14-15

Vægtilslutningsprofiler 16

Sådan bæres produkterne 

Arbejdsplader og bagvægge må kun bæres i lodret stand!
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Bordplader m. tykkelse 12 mm   

1. Tilpasning af bordplader 

a. Læg bordpladerne på de opstillede 
underskabe. Udlign højdeforskelle vha. 
underlag. 

1 a

2. Udskæringer foretaget på fabrik –  

    aluminiumsfolie til beskyttelse

a. Forsegl udskæringer fuldstændigt med alumini-
umstape 

2 a

3. Indbygningsdele 

a. Afstanden mellem indbygningsdelen og 
udsnittet, min. 2 mm hele vejen rundt

3 a

≥ 2 mm

4. Armaturer 

a. Monter armaturer med de tætningsringe, 
der er medleveret af producenten. Gevind 
må ikke komme i berøring med glasset

4 a
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5. Permanent fastgørelse/forsegling af samling 

a. Rengør pladefugerne b. Påsæt det medleverede, selvklæbende 
silikonetætningsbånd på stødets ende. 
Træk beskyttelsesfolien af

c. Føj bordpladerne sammen 

5 a 5 b

5 c

6. Tætning af fugen 

a. Afdæk pladestødet b. Tætn pladestødet med farvemæssigt afs-
temt glas-silikone 

6 a 6 b

c. Fjern overskydende silikone med vand, 
der er afspændt med skyllemiddel og en 
egnet skraber 

d. Træk klæbebåndet af 

6 c 6 d
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7. Montering af bordplader på underskabe 

a. Påfør glas-silikone på underskabene b. Læg bordpladerne på underskabene 

c. Glas må ikke monteres direkte på glas d. Afstand til væggen: ca. 3 mm 

7 a 7 b

7 d7 c

8. Forsegling af vægtilslutninger 

a. Afdæk bagkanten på bordpladerne b. Tætn fugen mellem bagvæggen og 
arbejdsfladen med farvemæssigt afstemt 
glas-silikone 

c. Fjern overskydende silikone med vand, 
der er afspændt med skyllemiddel og en 
egnet skraber 

d. Træk klæbebåndet af 

8 a 8 b

8 c 8 d



7

Bordplader, andre tykkelser 

9 a

10. Udskæringer under monteringen 

a. Skil for-fræsede pladeudsnit med en 
stiksav eller med en håndrundsav nede-
fra. Bemærk: Pas på ikke at beskadige 
glasoverfladerne!

b. Forsegl udskæringskanterne vandtæt med 
glas-silikone. Forsegl udskæringer fuld-
stændigt med aluminiumstape. 

10 a 10 b

11. Udskæringer foretaget på fabrik – aluminiumsfolie til beskyttelse 

a. Forsegl udskæringer fuldstændigt med 
aluminiumtape 

b. Monter aluminiumsfolien (dampspærre) 
som blev leveret med hvidevareren. 
Anbring aluminiumstape under alumi-
niumsfolien. Inden anbringelsen af alumi-
niumsfolien forbores der eventuelt nede-
nunder.

11 a 11 b

9. Tilpasning af bordplader 

a. Læg bordpladerne på de forseglede 
underskabe. Udlign højdeforskelle vha. 
underlag. 
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12. Indbygningsdele 

a. Afstanden mellem indbygningsdelen og 
udsnittet, min. 2 mm hele vejen rundt 

13. Armaturer 

a. Forsegl udboringer til hanen vandtæt. 
Monter armaturer med de tætningsringe, 
der er medleveret af producenten. Gevind 
må ikke komme i berøring med glasset. 

12 a

≥ 2 mm

13 a

14. Permanent fastgørelse/forsegling af samling 

a. Rengør pladefugerne b. Et pladestød er forsynet med et silikone-
tætningsbånd fra fabrikkens side. Træk 
beskyttelsesfolien af. Føj bordpladerne 
sammen. 

14 a

Spiritus
Spirit
Alcool
Alcol
T-sprit
Spiritus
Спирт
Alkohol

DE

EN

FR

IT

SE

NL

RU

HU

14 b

15. Justering af pladesamlingen 

a. Juster og anbring bordpladerne b. Spænd dernæst forbindelsesbeslagene 
med hånden 

15 a 15 b
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16. Montering af bordplader på underskabe 

a. Fastmonter bordpladerne på nogle 
punkter med tværstiverne eller vha. over-
kanterne på underskabene (bordpladerne 
forbores eventuelt) 

b. Glas må ikke monteres direkte på glas 

c. Afstand til væggen: ca. 3 mm 

16 a 16 b

16 c

17. Tætning af fugen 

a. Afdæk fugen b. Tætn pladestødet med farvemæssigt  
afstemt glas-silikone 

17 b

c. Fjern overskydende silikone med vand, 
der er afspændt med skyllemiddel og en 
egnet skraber 

d. Træk klæbebåndet af 

17 d

17 a

17 c
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Bagvægge m. tykkelse 6 mm

19. Direkte påklæbning på væggen  | 6 mm

a. Påfør det også på bagsiden af pladerne, 
og klæb pladerne på væggen 

b. Tætn fugen mellem glasbagvæggen og 
arbejdsfladen med farvemæssigt afstemt 
glas-silikone 

19 a 19 b

18. Forsegling af vægtilslutninger 

a. Afdæk bagkanten på bordpladerne b. Tætn fugen mellem bagvæggen og 
arbejdsfladen med farvemæssigt afstemt 
glas-silikone 

c. Fjern overskydende silikone med vand, 
der er afspændt med skyllemiddel og en 
egnet skraber 

d. Træk klæbebåndet af 

18 a 18 b

18 c 18 d
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Bagvægge m. tykkelse 6 mm

20. Direkte vægmontage med forsænkede huller og monteringsknapper | 6 mm

a. Stik sølvafdækningerne i glasholdepunk-
terne ud bagfra med en spids genstand 

b. Stil glasbagvæggen mod væggen, og skru 
den fast 

c. Stik sølvafdækningerne på borehullerne 
foran 

d. Tætn fugen mellem glasbagvæggen og arbejds-
fladen med farvemæssigt afstemt silikone.

20 a 20 b

20 c 20 d
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Bagvægge m. tykkelse 12 mm

19. Direkte påklæbning på væggen  | 12 mm

a. Anbring vinkelsilikonetætningsbåndet hen 
over hjørnet på underkanten. Træk beskyt-
telsesfolien af.

b. Påfør ekstra glas-silikone, som fås i 
handlen, i væggens farve på bagsiden af 
pladerne, og klæb pladerne på væggen 

c. Tætn fugen mellem glasbagvæggen og 
arbejdsfladen med farvemæssigt afstemt 
glas-silikone 

19 b

19 c

19 a
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Bagvægge m. tykkelse 12 mm

20. Direkte vægmontage med forsænkede huller og monteringsknapper | 12 mm

a. Stik sølvafdækningerne i glasholdepunk-
terne ud bagfra med en spids genstand 

b. Anbring det medleverede, selvklæbende 
vinkelsilikonetætningsbånd hen over 
hjørnet på underkanten. Træk beskyttel-
sesfolien af

c. Stil glasbagvæggen mod væggen, og  
skru den fast 

d. Stik sølvafdækningerne på borehullerne 
foran 

20 a

20 c 20 d

20 e

e. Tætn fugen mellem glasbagvæggen og 
arbejdsfladen med farvemæssigt afstemt 
silikone

20 b



14

Bagvægge m. tykkelse 16 mm

21. Fastgørelse med silver-line-monteringsprofil  | 16 mm

a. Påfør glas-silikone på monteringsgrund-
profilen på bordpladen 

b. Sæt monteringsoverprofilen på glasbag-
væggen og bærepladen 

c. Opstil glasbagvæggen og bærepladen 
i monteringsgrundprofilen, og juster til 
lodret 

d. Skru den øvre monteringsprofil fast på 
bunden af overskabet 

e. Brug afdækningsprofilen som afdækning 
til væggen 

f. Afdækningsprofilen kan også anvendes 
som vægtilslutningsprofil 

21 a 21 b

21 c 21 d

21 e 21 f
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Bagvægge m. tykkelse 16 mm

22. Fastgørelse med silver-line-monteringsprofil og monteringshuller  | 16 mm

a. Stik sølvafdækningerne i glasholdepunk-
terne ud bagfra med en spids genstand 

b. Påfør glas-silikone på monteringsgrund-
profilen på bordpladen 

c. Opstil glasbagvæggen og bærepladen 
i monteringsgrundprofilen, og juster til 
lodret 

d. Skru bagvæggen fast i væggen i borehul-
lerne 

e. Stik sølvafdækningerne på borehullerne 
foran 

22 a 21 b 

22 c 22 d

22 e
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Vægtilslutningsprofiler 

23. Vægtilslutningsprofiler | 12 mm

a. Anbring vinkelsilikonetætningsbåndet hen 
over hjørnet på underkanten. Træk beskyt-
telsesfolien af.

b. Påfør ekstra glas-silikone på bagsiderne af 
vægtilslutningsprofilerne 

c. Klæb vægtilslutningsprofilerne på væggen d. Tætn fugen mellem vægtilslutningsprofi-
len og arbejdsfladen med farvemæssigt 
afstemt glas-silikone 

23 a 23 b

23 c 23 d

24. Vægtilslutningsprofil select line 

a. Træk beskyttelsesfolien af klæbebåndets 
bagside 

b. Klæb vægtilslutningsprofilerne på væggen 

24 a 24 b


