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Monteringsanvisning Laminat
 

För att du ska kunna montera dina Lechner-produkter på egen hand 

utan problem har vi sammanställt de här monteringsanvisningarna åt 

dig. Med dem går det snabbt och lätt att montera bänkskivorna och 

stänkskydden.

Hänvisningar: Bearbeta laminatbänkskivorna med träborr, såg och 

fräs.

Frihängade bänkskivor över 25 cm måste stödjas.
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Bänkskivor, tjocklek 18 mm 4-8

Bänkskivor, tjocklek 30/40/60 mm 9-13

Stänkskydd 14

Vägganslutningsprofiler 15

Stolpar och sidostycken 16-17

Bär skivorna och stänkskydden på rätt sätt 

Bänkskivorna och stänkskydden får endast bäras uppresta på sidan (dvs. inte plant)!
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Bänkskivor: 18 mm

1 a

2 a

2. Utskärningar som görs på monteringplatsen

a. Såg ur de förfrästa urtagen med en sticksåg eller 
cirkelsåg! Obs! Såga underifrån

b. Hörnradien i alla urtag skall vara minst 5 mm

c. Tryck ett hål i den tätningsmedelstuben.  
d. Applicera det medlevererade tätningsmedlet  

på den massiva trälisten

e. Fixera den massiva trälisten med de 
medlevererade skruvarna på bänkskivans 
undersida.

R >_ 5 mm
2 b

2 c 2 d

2 e

1. Lägga bänkskivan på plats

a. Sätt ihop bänkskivorna på de rätade underskåpen.  
Justera höjdskillnader
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3. Fabriksgjorda utskärningar – Aluminiumskyddsfolie

a. Tejpa över utskärningar fullskaligt med 
aluminiumtejp

b. Montera aluminiumskyddsfolien som 
medföljer vitvaruleverantörens produkt.
Fäst aluminiumtejp under aluminiums-
kyddsfolien

4. Armaturer

a. Täta borrningar för kran vattentätt med 
silikon. Montera sedan kranen

3 a 3 b

4 a
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5. Fixering av skarven

a. Tryck ett hål i den medlevererade tätnings-
medelstuben. 

b. Applicera tätningsmedlet jämnt fördelat och på 
ena sidan av skarven

c. Applicera trälim på nedre kanten av skarven d. Sätt in passbitarna i spåret

5 a 5 b

e. Sätt ihop bänkskivorna f. Spänn kopplingsbeslagen lite lätt

5 c 5 d

5 e 5 f
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6. Anpassning av skarven

a. Räta bänkskivorna i rätt position b. Sätt i bänkskivekopplingen och dra åt 
med skruvmejseln

8. Fixering av bänkskivan till underskåpen

a. Montera de medlevererade vinkeljärnen på 
skåpens insidor

6 a 6 b

7. Rengöring av fogen

a. Avlägsna överskjutande tätningsmedel b. Rengör sedan skarven noga

7 a 7 b

8 a



8

9. Tätning av vägganslutningarna

a. Tejpa bänkskivornas bakre kant b. Täta skarven med silikon

c. Ta bort överflödigt silikon d. Dra bort tejpen

e. Rengör bänkskivornas bakre kanter

9 a 9 b

9 c 9 d

9 e
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Bänkskivor: 30/40/60 mm

10 a

10. Lägga bänkskivan på plats

a. Sätt ihop bänkskivorna på de rätade underskåpen. 
Justera höjdskillnader

11. Utskärningar som görs på monteringplatsen

a. Såg ur de förfrästa urtagen med en sticksåg eller cir-
kelsåg! Obs! Såga underifrån. Hörnradien i alla urtag 
skall vara minst 5 mm

b. Täta urtagen så att de blir vattentäta

c. Tejpa över utskärningar fullskaligt med 
aluminiumtejp

11 a 11 b

11 c
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12. Fabriksgjorda utskärningar – Aluminiumskyddsfolie

a. Tejpa över utskärningar fullskaligt med 
aluminiumtejp

b. Montera aluminiumskyddsfolien som medföljer 
vitvaruleverantörens produkt. Innan du skyddar 
bänkskivan med aluminiumtejp/folie rekom-
menderas förborrning av eventuella hål. Fäst 
aluminiumtejp under aluminiumskyddsfolien.

12 a 12 b

13. Armaturer

a. Täta borrningar för kran vattentätt med 
silikon. Montera sedan kranen.

14. Fixering av skarven

a. Slipa kanterna med sandpapper (P120) b. Applicera tätningsmedlet jämnt fördelat 
och på ena sidan av skarven.

14 a 14 b

13 a
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c. Applicera trälim på nedre kanten av  
skarven

d. Sätt in passbitarna i spåret

e. Sätt ihop bänkskivorna f. Spänn kopplingsbeslagen lite lätt

14 c 14 d

14 e 14 f

15. Anpassning av skarven

a. Räta bänkskivorna i rätt position b. Sätt i bänkskivekopplingen och dra åt 
med skruvmejseln

15 a 15 b
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16. Rengöring av fogen

a. Avlägsna överskjutande tätningsmedel. b. Rengör sedan skarven noga

16 a 16 b

17. Fixering av bänkskivan till underskåpen

a. Fixera bänkskivorna vid några punkter 
med underskåpens tvärbalkar eller skåp-
tak (eventuellt kan bänkskivorna förbor-
ras.)

17 a
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18. Tätning av vägganslutningarna

a. Tejpa bänkskivornas bakre kant b. Täta skarven med silikon

18 a 18 b

18 c 18 d

18 e

c. Ta bort överflödigt silikon d. Dra bort tejpen

e. Rengör bänkskivornas bakre kanter
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Stänkskydd, tjocklek 12 mm | Montera inte stänkskydden bakom en gasspis!

19. Direkt limning på vägg

a. Applicera silikon på stänkskyddets bak-
sida och limma fast dessa på väggen

b. Mellanrummet mellan stänkskydd och 
vägg skall förseglas med silikon

19 a 19 b

20. Montering med silver line-monteringsprofiler

a. Limma fast det nedre monteringsprofilen 
på bänkskivan med silikon

b. Sätt fast den övre monteringsprofilen på 
stänkskyddet

c. Ställ stänkskyddet i grundprofilen och res 
upp denna i en lodrätt position.

d. Skruv fast det övre monteringsprofilen i 
överskåpets botten

e. Sätt in täckprofilen som tätning mot  
väggen

f. Man kan även använda täckprofilen som 
vägganslutningsprofil

20 a 20 b

20 c 20 d

20 e 20 f
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Vägganslutningsprofiler

21. Basic line / extra line

a. Limma fast grundprofilen på bänkskivan 
med silkon och skruva fast

b. Skjut in täckprofilen i grundprofilen

c. Sätt fast täckhättorna i hörnen

21 a 21 b

21 c

22. Select line

a. Dra av skyddsfolien från tejpen på  
baksidan

b. Limma bakkantslisten på väggen

22 a 22 b
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Stolpar och sidostycken

23. Fixering av stolpar och sidostycken

a. Beslagen är fabriksmonterade (vid beslag 
utan geringssnitt saknas lamellerna)

b. Applicera trälim på geringssnittet om mon-
teringen ska vara bestående.

c. Sätt ihop kopplingsbeslagen så att det 
hörs ett „klick“

d. Passa ihop bänkskivan med sidostycket. 
Räta till för hand

e. Spänn kopplingsbeslagen med en sex-
kantsnyckel

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
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23 b

23 c 23 d

23 e

23 a
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24. Demontering av stolpar och sidostycken

a. Lossa skrivarna med en sexkantsnyckel 
helt och dela bänkskivorna från varanda

b. Sätt tillbaka beslagen enligt bild

c. Fäst båda delarna av beslagen i varanda 
med hjälp av en sexkantsnyckel

Vi avråder från demontering av beslagen eftersom bänkskivornas
passform har kontrollerads i fabrik.

23 a 23 b

23 c


