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Monteringsvejledning, laminat 
 

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.

Der kan arbejdes på laminatbordplader med almindelige træ-/HHS-

bor, save eller fræseværktøj. 

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

understøttes 
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INDEX

Bordplader m. tykkelse 18 mm 4-8

Bordplader m. tykkelse 40/60 mm 9-13

Bagbeklædninger 14

Vægtilslutningsprofiler 15

Gavle og vanger 16-17

Sådan bæres produkterne 

Arbejdsplader og bagvægge må kun bæres i lodret stand!
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Bordplader m. tykkelse 18 mm  

1 a

2 a

2. Udskæringer under monteringen 

a. Skil for-fræsede bæreplader med en stiksav  
eller med håndrundsaven nedefra  

b. Hjørneradius ved alle udskæringer mindst 
5 mm 

c. Indfør tubens spids med det tætningsmid-
del med påføringsskabelonen  

d. Påfør det medleverede tætningsmiddel på de 
massive trælister 

e. Monter de massive trælister på undersi-
den af pladen/pladerne med de medlever-
ede skruer 

R >_ 5 mm
2 b

2 c 2 d

2 e

1. Tilpasning af bordplader 

a. Læg bordpladerne på de opstillede underskabe.  
Udlign højdeforskelle vha. underlag
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3. Udskæringer foretaget på fabrik – aluminiumsfolie til beskyttelse 

a. Forsegl udskæringer fuldstændigt med 
aluminiumstape 

b. Monter aluminiumsfolien (dampspærre) 
som blev leveret med hvidevareren. 
Anbring aluminiumstape under alumi-
niumsfolien

4. Armaturer 

a. Forsegl udboringer til hanen vandtæt. 
Dernæst monteres armaturer

3 a 3 b

4 a
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5. Permanent fastgørelse/forsegling af samling 

a. For at lette rengøring kan pladefugerne 
påklæbes med klæbebånd inden påføring 
af tætningsmidlet

b. Påfør tætningsmidlet ”sift seal 4400” på bord-
pladesamlingen på den ene side, jævnt og over 
det hele 

c. Påfør hvid snedkerlim på underkanten  
af hjørnesamlingen 

d. Isæt ferene i noten 

5 a 5 d

e. Føj bordpladerne sammen f. Spænd forbindelsesbeslagene ind i 
udfræsningerne på bærepladerne 

5 e 5 f

5 g 5 h
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6. Justering af pladesamlingen 

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

8. Montering af bordplader på underskabe

a. Monter de medleverede monteringsvinkler 
på korpusindersiderne 

6 a 6 b

7. Rengøring af fugerne 

a. Fjern overskydende fugemasse med en 
passende skraber

b. Rengør pladesamlingen grundigt (f.eks. 
med sprit) 

7 a 7 b

8 a
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9. Forsegling af vægtilslutninger 

a. Afdæk bagkanten på bordpladerne b. Forsegl bagkanterne med silikone 

c. Fjern overskydende silikone med en egnet 
skraber 

d. Træk klæbebåndet af 

e. Rengør bagkanten på bordpladerne 

9 a 9 b

9 c 9 d

9 e
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Bordplader m. tykkelse 40/60 mm 

10 a

10. Tilpasning af bordplader 

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

11. Udskæringer under monteringen 

a. Skil for-fræsede bæreplader med en stiksav eller 
med en håndrundsav nedefra. Hjørneradius ved alle 
udskæringer mindst 5 mm

b. Forsegl udboringer vandtæt 

c. Forsegl udskæringer fuldstændigt med 
aluminiumstape 

11 a 11 b

11 c
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12. Udskæringer foretaget på fabrik – aluminiumsfolie til beskyttelse 

a. Forsegl udskæringer fuldstændigt med 
aluminiumstape 

b. Monter aluminiumsfolien (dampspærre) 
som blev leveret med hvidevareren. (Inden 
anbringelsen af aluminiumsfolien forbores 
der eventuelt nedenunder) Anbring alumi-
niumstape under aluminiumsfolien

12 a 12 b

13. Armaturer 

a. Forsegl udboringer til hanen vandtæt. 
Dernæst monteres armaturer

13 a

14. Permanent fastgørelse/forsegling af samling - For at lette rengøring kan pladefugerne påklæbes med klæbebånd 
inden påføring af tætningsmidlet

a. Grater glattes ud med sandpapir (P120)  b. Påfør tætningsmidlet ”sift seal 4400” på 
bordpladesamlingen på den ene side, 
jævnt og over det hele 

14 a 14 d
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c. Påfør hvid snedkerlim på underkanten  
af hjørnesamlingen 

d. Isæt ferene i noten 

e. Føj bordpladerne sammen f. Spænd forbindelsesbeslagene ind i 
udfræsningerne på bærepladerne 

14 e 14 f

14 g 14 h

15. Justering af pladesamlingen 

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

15 a 15 b
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16. Rengøring af fugerne 

a. Fjern overskydende fugemasse med en 
passende skraber

b. Rengør pladesamlingen grundigt (f.eks. 
med sprit) 

16 a 16 b

17. Montering af bordplader på underskabe 

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

17 a
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18. Forsegling af vægtilslutninger 

a. Afdæk bagkanten på bordpladerne b. Forsegl bagkanterne med silikone

18 a 18 b

18 c 18 d

18 e

c. Fjern overskydende silikone med en egnet 
skraber 

d. Træk klæbebåndet af 

e. Rengør bagkanten på bordpladerne 
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Bagvægge m. tykkelse 18mm  | Bemærk! Bagvægge må ikke monteres bag gaskogefelter! 

19. Direkte påklæbning på væggen 

a. Påfør silikone på bagsiden af pladerne, og 
klæb pladerne på væggen 

b. Tætn fugen mellem bagvæggen og 
arbejdsfladen ekstra med silikone 

19 a 19 b

20. Fastgørelse med silver-line-monteringsprofil 

a. Klæb monteringsgrundprofilen med sili-
kone på bordpladen, og skru den fast 

b. Anbring den øvre monteringsprofil på 
bagvæggen 

c. Opstil bagvæggen i monteringsgrundprofi-
len, og bring den i 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 

20 a 20 b

20 c 20 d

20 e 20 f
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Vægtilslutningsprofiler 

21. Basic line / extra line

a. Klæb monteringsgrundprofilen med sili-
kone på bordpladen, og skru den fast 

b. Skyd afdækningsprofilen ind i monterings-
grundprofilen 

c. Anbring afdækningsklapperne på hjørnet 

21 a 21 b

21 c

22. Select line

a. Træk beskyttelsesfolien af klæbebåndets 
bagside 

b. Klæb vægtilslutningsprofilen på væggen 

22 a 22 b
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Gavle og vanger 

23. Fiksering af gavle og vanger  

a. Beslag er anbragt fra fabrikkens side (ved 
stumpe samlinger: uden fer) 

b. Påfør hvid snedkerlim på geringen for at 
opnå en varig samling 

c. Isæt trækstængerne i indskruningsdyv-
lerne. Man kan høre dem gå på plads

d. Saml emnerne. Juster samlingerne  
manuelt

e. Spænd spændesystemet sammen med 
en unbrakonøgle 

Steckverbindungen
Plug-in connections
Connecteurs
Connettore a spina
Kopplingsbeslag
Connectoren
стыковые соединения
Csapos kötés

Formfedern 
Worktop bolts
Ressort
Molla a pressione
Lamellbeslag
Vormveren 
фасонная пружина 
Lamella 

DE

EN

FR

IT

SE

NL

RU

HU

DE

EN

FR

IT

SE

NL

RU

HU

23 a 23 b

23 c 23 d

23 e
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24. Afmontering af gavle og vanger 

a. Løsn gevindtappene helt med unbra-
konøglen, og skil emnerne ad 

b. Indsæt beslagene 

c. Isæt trækstængerne inde i hullerne, og 
skru dem fast med gevindtappene  

Det frarådes at afmontere beslagene, idet emnerne er kontrolleret fra fabrikkens 
side, så de passer nøjagtigt 

23 a 23 b

23 c


