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Monteringsinstruksjoner laminat
 

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: Benkeplater av laminat skal bearbeides med kommersielt 

tilgjengelige tre-/HHS-bor, sager eller freser. 

Frittbærende benkeplatedeler på mer enn 25 cm må støttes.
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Sånn gjør man 

Både benkeplater og bakpaneler skal bæres vertikalt!
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Benkeplater tykkelse 18 mm

1 a

2 a

2. Utskjæringer på arbeidsstedet 

a. Bruk en stikksag eller en håndholdt sirkelsag for å 
fjerne de forhåndsfreste bæreplatene fra undersiden  

b. Hjørneradier for alle utskjæringer skal være 
minst 5 mm 

c. Trykk hull i tuben med den medfølgende 
tetningsmassen ved hjelp av påføringsma-
len 

d. Bruk den medfølgende tuben med tetnings-
masse på trelistene 

e. Fest trelistene med de medfølgende 
skruene på undersiden av platen 

R >_ 5 mm
2 b

2 c 2 d

2 e

1. Tilpassing av benkeplater 

a. Legg benkeplatene på de høydejusterte underskapene.  
Kompenser for høydeforskjeller på underlaget
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3. 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

4. Armaturer 

a. Sørg for at hullet for kranen er vanntett. 
Installer deretter armaturene

3 a 3 b

4 a
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5. Fest plateskjøten 

a. For enklere rengjøring, kan man bruke tape 
på plateskjøten før tetningsmassen påføres

b. Påfør „swift seal 4400“ tetningsmasse jevnt og 
kontinuerlig på den ene siden av benkeplate-
sammenføyningen 

c. Påfør trelim på den nedre kanten av hjørnesam-
menføyningen 

d. Sett lamellbeslagene inn i sporet 

5 a 5 b

e. Fug benkeplatene f. Fest forsiktig sammenføyningsbeslagene i 
fresene på bæreplatene

5 c 5 d

5 e 5 f
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6. Juster plateskjøten 

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

8. Fest benkeplatene på underskapene

a. Monter de medfølgende vinkeljernene på 
innsiden av skapene 

6 a 6 b

7. Rengjør fugen 

a. Fjern overflødig tetningsmasse med en 
passende skrape 

b. Rengjør plateskjøten grundig (f.eks. med 
sprit) 

7 a 7 b

8 a
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9. Tetting av overgang til veggen 

a. Lim fast bakkanten på benkeplatene b. Fyll mellomrommet mellom benk og vegg 
med silikon 

c. Fjern overskytende silikon med skrapen d. Fjern tapen

e. Rengjør bakkanten på benkeplatene 

9 a 9 b

9 c 9 d

9 e
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Benkeplater tykkelse 40/60 mm

10 a

10. Tilpassing av benkeplater 

a. Legg benkeplatene på de høydejusterte underskapene.  
Kompenser for høydeforskjeller på underlaget

11. Utskjæringer på arbeidsstedet 

a. a. Bruk en lang stikksag eller en håndholdt sirkelsag 
for å fjerne de forhåndsfreste bæreplatene fra under-
siden. Hjørneradier for alle utskjæringer skal være 
minst 5 mm

b. Sørg for at utskjæringskantene er vanntette 

c. Fest aluminiumstape langs hele utskjærin-
gen 

11 a 11 b

11 c
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12. Utskjæring fra fabrikken – fuktsperre 

a. Fest aluminiumstape langs hele utskjærin-
gen 

b. Fest fuktsperre levert av produsenten for 
elektrisk utstyr. (Bor eventuelt i underska-
pet før du fester fuktsperren.) Fest alumini-
umstape på undersiden av fuktsperren.

12 a 12 b

13. Armaturer 

a. Sørg for at hullet for kranen er vanntett. 
Monter deretter armaturene

13 a

14. Fest plateskjøten 

a. Slip trefibrene med sandpair (P120) b. Påfør tetningsmasse jevnt og kontinuerlig 
på den ene siden av benkeplatesam-
menføyningen 

14 a 14 b
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c. Påfør trelim på den nedre kanten av 
hjørnesammenføyningen 

d. Sett lamellbeslagene inn i sporet 

e. Fug benkeplatene f. Fest forsiktig sammenføyningsbeslagene  
i fresene på bæreplatene 

14 c 14 d

14 e 14 f

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. Rengjør fugen 

a. Fjern overflødig tetningsmasse med en 
passende skrape 

b. Rengjør plateskjøten grundig (f.eks. med 
sprit) 

16 a 16 b

17. Fest benkeplatene på underskapene 

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

17 a



13

18. Tetting av overgang til veggen 

a. Lim fast bakkanten på benkeplatene b. Fyll mellomrommet mellom benk og vegg 
med silikon

18 a 18 b

18 c 18 d

18 e

c. Fjern overskytende silikon med skrapen d. Fjern tapen 

e. Rengjør bakkanten på benkeplatene 
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Bakpaneler tykkelse 18 mm | Obs! Bakpanel må ikke monteres bak gasskomfyrer! 

19. Liming direkte på veggen 

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

b. Forsegl mellomrommet mellom bakpanel 
og arbeidsoverflate med silikon 

19 a 19 b

20. Fest med silver line-monteringsprofilen 

a. Lim grunnmonteringsprofilen med silikon 
på benkeplaten og skru fast 

b. Fest øvre monteringsprofil på bakpanelet 

c. Sett bakpanelet i grunnmonteringsprofilen 
og pass på at den er loddrett 

d. Skru fast den øvre monteringsprofilen  
i bunnen av overskapet 

e. Plasser frontprofilen som tetning mot 
veggen 

f. Frontprofilen kan også brukes som en 
veggkontaktprofil 

20 a 20 b

20 c 20 d

20 e 20 f
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Veggkontaktprofiler 

21. Basic line / extra line

a. Lim grunnmonteringsprofilen med silikon 
på benkeplaten og skru fast 

b. Skyv frontprofilen inn i grunnmontering-
sprofilen 

c. Sett frontklaffene i hjørnet 

21 a 21 b

21 c

22. Select line

a. Fjern beskyttelsesfilmen fra baksiden av 
tapen 

b. Lim veggkontaktprofilen på veggen 

22 a 22 b
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Stolper og sidevegger 

23. Fest stolpene og sideveggene  

a. Beslag er installert på fabrikken (for slette 
sammenføyninger: uten lamellbeslag) 

b. Påfør trelim på skråkanten for en perma-
nent gjæringssammenføyning 

c. Sett trekkbolten inn i skruepluggen. Du vil 
høre et klikk

d. Sett sammen arbeidsstykkene. Juster 
sammenføyningene manuelt

e. Stram klemmesystemet med en sekskant-
skrutrekker 

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. Demontering av stolpene og vangene 

a. Løsne settskruene helt med seks-
kantnøkkel og ta arbeidsstykkene fra 
hverandre 

b. Stikk inn beslagene 

c. Sett trekkbolten inn i hullene i hylsene og 
fest dem med settskruene  

Demontering av beslagene anbefales ikke, ettersom tilpasning av arbeidsstyk-
kene har blitt kontrollert på fabrikken 

24 a 24 b

24 c


