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Monteringsinstruksjoner glass
 

For at monteringen av Lechner-produktene kan utføres 

uten problemer på egen hånd, har vi laget følgende 

monteringsinstruksjoner. Dette gjør montering av benkeplater og 

bakpaneler enkelt og raskt.

Obs: Man kan ikke bore eller kappe benkeplater av glass på 

monteringsstedet!

Frittbærende benkeplatedeler over 25 cm må støttes!
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Sånn gjør man 

Både benkeplater og bakpaneler skal bæres vertikalt!
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Benkeplater tykkelse 12 mm

1. Tilpassing av benkeplater 

a. Legg benkeplatene på de høydejusterte 
underskapene. Kompenser for høyde-
forskjeller på underlaget

1 a

2. Utskjæring fra fabrikken – fuktsperre 

a. Fest aluminiumstape langs hele utskjærin-
gen 

2 a

3. Innbyggingsdeler 

a. Avstand mellom innbyggingsdel og  
utskjæring rundt minst 2 mm

3 a

≥ 2 mm

4. Armaturer 

a. Monter armaturene med tetningsringene 
som leveres av produsenten. Gjenger må 
ikke komme i kontakt med glasset

4 a
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5. Fest plateskjøten 

a. Rengjør plateskjøtene b. Lim det medfølgende, selvklebende sili-
kontetningsbåndet foran på skjøten. Ta av 
beskyttelsesfilmen

c. Fug benkeplatene 

5 a 5 b

5 c

6. Tetting av fugen 

a. Masker av plateskjøten b. Tett plateskjøten med fargetilpasset silikon 
for glass 

6 a 6 b

c. Fjern overskytende silikon med utvannet 
vaskemiddel og en egnet skrape  

d. Fjern tapen 

6 c 6 d
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7. Fest benkeplatene på underskapene 

a. Legg silikon for glass på underskapene 
 

b. Legg benkeplatene oppå underskapene 

c. Glass må ikke monteres direkte på glass d. Avstand til vegg ca. 3 mm 

7 a 7 b

7 d7 c

8. Tetting av overgang til veggen 

a. Lim fast bakkanten på benkeplatene b. Forsegl mellomrommet mellom bakpanel 
og arbeidsoverflate med fargetilpasset 
silikon for glass 

c. Fjern overskytende silikon med utvannet 
vaskemiddel og en egnet skrape  

d. Fjern tapen 

8 a 8 b

8 c 8 d
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Benkeplater med andre tykkelser 

9 a

10. Utskjæringer på arbeidsstedet 

a. Bruk et langt stikksagblad for å fjerne 
de forhåndsfreste plateutskjæringene fra 
undersiden. Obs: Glassoverflater må ikke 
skades!

b. Utskjæringer tettes med vanntett silikon 
for glass. Fest aluminiumstape langs hele 
utskjæringen

10 a 10 b

11. Utskjæring fra fabrikken – fuktsperre 

a. Fest aluminiumstape langs hele  
utskjæringen 

b. Fest fuktsperre levert av produsenten for 
elektrisk utstyr. Fest aluminiumstape på 
undersiden av fuktsperren. Bor eventuelt i 
underskapet før du fester fuktsperren

11 a 11 b

9. Tilpassing av benkeplater 

a. Legg benkeplatene på de høydejusterte 
underskapene. Kompenser for høyde-
forskjeller på underlaget
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12. Innbyggingsdeler 

a. Avstand mellom innbyggingsdel og utsk-
jæring rundt minst 2 mm 

13. Armaturer 

a. Sørg for at kuttkantene til kranhullet er 
vanntette. Monter armaturene med tet-
ningsringene som leveres av produsenten. 
Gjenger må ikke komme i kontakt med 
glasset

12 a

≥ 2 mm

13 a

14. Fest plateskjøten 

a. Rengjør plateskjøtene b. Et plateskjøt er fabrikkmontert med silikon-
forseglingstape. Ta av beskyttelsesfilmen. 
Fug benkeplaten

14 a

Spiritus
Spirit
Alcool
Alcol
T-sprit
Spiritus
Спирт
Alkohol

DE

EN

FR

IT

SE

NL

RU

HU

14 b

15. Juster plateskjøten 

a. Juster og posisjoner benkeplatene b. Deretter trekkes sammenføyningsbes-
lagene til for hånd 

15 a 15 b
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16. Fest benkeplatene på underskapene 

a. Sikre benkeplatene på noen punkter i 
underskapenes traverser henholdsvis top-
plate (benkeplaten kan ev. bores i forkant)  

b. Glass må ikke monteres direkte på glass 

c. Avstand til vegg ca. 3 mm 

16 a 16 b

16 c

17. Tetting av fugen 

a. Masker av fugen b. Tett plateskjøten med fargetilpasset silikon 
for glass 

17 b

c. Fjern overskytende silikon med utvannet 
vaskemiddel og en egnet skrape  

d. Fjern tapen 

17 d

17 a

17 c
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Bakpaneler tykkelse 6 mm

19. Liming direkte på veggen  | 6 mm

a. Ha silikon også på baksiden av panelet og 
lim panelet rett på veggen 

b. Tett fugen mellom bakpanel og arbeidso-
verflate med fargetilpasset silikon for glass 

19 a 19 b

18. Tetting av overgang til veggen 

a. Lim fast bakkanten på benkeplatene b. Forsegl mellomrommet mellom bakpanel 
og arbeidsoverflate med fargetilpasset 
silikon for glass 

c. Fjern overskytende silikon med utvannet 
vaskemiddel og en egnet skrape  

d. Fjern tapen 

18 a 18 b

18 c 18 d
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Bakpaneler tykkelse 6 mm

20. Direkte montering på vegg med forsenkede hull og festeknapper | 6 mm

a. Trykk ut glassfestepunktenes sølvfargede 
plastbeskyttelse bakfra med en spiss 
gjenstand 

b. Fest bakpanelet på veggen og skru fast  

c. Sett inn de sølvfargede plastbeskyttelsene 
forfra i borehullene 

d. Tett fugen mellom bakpanel og arbeidsoverflate 
med fargetilpasset silikon for glass 

20 a 20 b

20 c 20 d
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Bakpaneler tykkelse 12 mm

19. Liming direkte på veggen  | 12 mm

a. Fest vinkelsilikonforseglingstapen til under-
kantene. Ta av beskyttelsesfilmen 

b. Ha også kommersielt tilgjengelig glassili-
kon i samme farge som veggen på baksi-
den av panelet og lim panelene på veggen  

c. Tett fugen mellom bakpanel og arbeidso-
verflate med fargetilpasset silikon for glass 

19 b

19 c

19 a
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Bakpaneler tykkelse 12 mm

20. Direkte montering på vegg med forsenkede hull og festeknapper  | 12 mm

a. Trykk ut glassfestepunktenes sølvfargede 
plastbeskyttelse bakfra med en spiss 
gjenstand 

b. Fest den medfølgende selvklebende vin-
kelsilikonforseglingstapen til underkantene. 
Ta av beskyttelsesfilmen 

c. Fest bakpanelet på veggen og skru fast  d. Sett inn de sølvfargede plastbeskyttelsene 
forfra i borehullene 

20 a

20 c 20 d

20 e

e. Tett fugen mellom bakpanel og arbeidso-
verflate med fargetilpasset silikon for glass

20 b
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Bakpaneler tykkelse 16 mm

21. Fest med silver line-monteringsprofilen | 16 mm

a. Lim grunnmonteringsprofilen med silikon 
for glass på benkeplaten 

b. Fest den øvre monteringsprofilen på glass-
bakpanelet og bæreplaten 

c. Plasser glassbakpanelet og bæreplaten 
loddrett i grunnmonteringsprofilen 

d. Skru fast den øvre monteringsprofilen i 
bunnen på overskapet 

e. Plasser frontprofilen som tetning mot 
veggen 

f. Frontprofilen kan også brukes som en 
veggkontaktprofil 

21 a 21 b

21 c 21 d

21 e 21 f
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Bakpaneler tykkelse 16 mm

22. Fest med silver line-monteringsprofil og festehull  | 16 mm

a. Trykk ut glassfestepunktenes sølvfargede 
plastbeskyttelse bakfra med en spiss 
gjenstand 

b. Lim grunnmonteringsprofilen med silikon 
for glass på benkeplaten 

c. Plasser glassbakpanelet og bæreplaten 
loddrett i grunnmonteringsprofilen 

d. Skru fast bakpanelet i veggen i borehul-
lene 

e. Sett inn de sølvfargede plastbeskyttelsene 
forfra i borehullene 

22 a 21 b 

22 c 22 d

22 e
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Veggkontaktprofiler 

23. Veggkontaktprofiler | 12 mm 

a. Fest vinkelsilikonforseglingstapen diago-
nalt til underkantene. Ta av beskyttelses-
filmen

b. Påfør også silikon for glass på baksiden av 
veggkontaktprofilene 

c. Lim veggkontaktprofilene på veggen d. Tett fugen mellom veggkontaktprofilen og 
arbeidsoverflate med fargetilpasset silikon 
for glass 

23 a 23 b

23 c 23 d

24. Veggkontaktprofil select line 

a. Fjern beskyttelsesfilmen fra baksiden av 
tapen 

b. Lim veggkontaktprofilene på veggen

24 a 24 b


