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KONTROL L AV MOT TAT T VARE
Gratulerer med nye benkeplater fra Solid interiør. Du kommer til å få mye glede av dine nye
benkeplater når de er kommet på plass og er montert i henhold til vår anbefaling.
Naturstein/kompositt er hard og veldig slitesterk, men tåler dårlig slag og støt. Benkeplatene
vil være utsatt for størst risiko for skader under transport og montering. Det er derfor viktig at
dere følger denne anvisningen.
Denne monteringsanvisningen er utarbeidet for å sikre korrekt håndtering av Solid Interiørs
produkter. For å sikre produktene en lang og problemfri levetid skal veiledningens retningslinjer
følges. Les derfor veiledningen grundig før montering.
OBS ! Følges ikke veiledningen, frafaller reklamasjonsretten.
Vi ber deg kontrollere at varen er i orden ved mottakelse, og før montering:
Skulle det være en feil/skade med varen, ber vi deg kontakte din forhandler hurtigst mulig.
Reklamasjoner skal skje før montering.
Fraktskader skal noteres på fraktbrevet. Er du i tvil, kontakt din forhandler.
For å redusere risikoen for brudd/brekkasje på platene, skal platene ALLTID løftes loddrett med
forkant opp. Løft ALDRI plater i utskjæringer /hull.

Løft ALLTID benkeplaten loddrett!
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FORBREDEL SER

Dekkside / Vinkler

Høyskap

Det er viktig at det blir satt inn en dekkside på 16mm. Eller vinkler for å
gi benkeplatene tilstrekkelig understøtte.
For eksempel oppvaskmaskin eller vinskap mot høyskap/vegg.

Oppvaskmaskin/
vinskap

TRELIST

TRELIST

Der benkeplatene ikke får tilstrekkelig understøtte av skapene.
For eksempel hjørne plater. Skal det ALLTID skrues trelister / vinkler i
veggen for og oppnå tilstrekkelig understøtte. (se tegning)
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FORBREDEL SER
Før man bærer inn benkeplatene er det viktig at
skapseksjoner er 100% på linje. Det er ikke samme
tilpasningsmuligheten på naturstein og komposittstein
som det er på treplater etc.

RETTHOLD
GALT

Skapene burde settes opp med laser for å få så rett
overflate som mulig.

RETTHOLD
RIKTIG

Bruk rettholt (så lang som mulig) for å kontrollere at
skapene er på linje.
Høyskap

RETTHOLD

Oppvaskmaskin /
Vinskap

Skulle det være skapsider som er lavere en andre må det
justeres på skapbeina for å få riktige høyder. Skulle det
være skapsider som er lavere enn andre må det justeres på
skapbeina, eller bruke medsendte "shims" (plastremser) som
kan skjæres opp i ønsket lengder.
Det burde ikke være mer en 1mm høydeforskjell på
seksjonene.
Husk og fest skapene godt til veggen og i hverandre.
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MONTERING
Ved løfting av benkeplater i naturstein og komposittstein
er det viktig at de ALLTID løftes på høykant.
Rydd adkomst før du begynner og bære inn platene.
Da unngår en overraskelser underveis.
Benkeplatene settes på høykant på skapseksjonene
(se illustrasjon)
Deretter flyttes benkeplatene gradvis innover mot vegg,
samtidig som de legges ned mot skapene.
Kontroller at vask ikke kommer i kontakt med skapets
avstiving i front av skapet. Hvis dette er tilfelle, må
denne tas bort eller tilpasses montering.
OBS: Bak-/undersiden på benkeplatene må
ALLTID ha kontakt med skapene.
Høyskap

Oppvaskmaskin /
Vinskap
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MONTERING / FINJUSTERING
Når alle platene er er kommet på plass, justeres platene slik at
skjøtene flukter.
Platene kan variere +/-1 mm i tykkelsen.
Det er derfor viktig å ta denne finjusteringen.
Kontroller om det er ”gliper”/avstand mellom benkeplate og
skapskrog.
”Gliper” fjernes ved å justere beina på skapet eller bruk medfulgte plastikk ”shims”

Shims
Høyskap

De har både 1mm & 2mm tykkelse, og kappes til etter behov.
Benkeplatene løftes opp av 1 person, mens 1 annen person
legger under riktig tykkelse med shims. Dette må sannsynligvis
gjøres 2-3 ganger for at skjøtene skal flukte 100%

Oppvaskmaskin /
Vinskap

OBS!
Løft ALDRI på kortendene!
Løft Alltid på langsiden med ett bredt grep.
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FUG OG LIM
For å få en vanntett og fin overgang mellom
benkeplatene må det fuges i skjøtene.
Dra benkeplatene 1-2mm fra hverandre.
Fyll medfølgende fugemassen i sprekken som oppstår.
Trykk deretter benkeplatene mot hverandre igjen.
Fjern deretter ”fugepølsa” som oppstår med medsendt
glattefiks.
Vask deretter søl og rester langs fugen vekk.
For å feste platene til kjøkkenskapene, limes/fuges
undersiden av platen MOT skrogsiden ETTER at
platene er lagt på plass (se fig 1)
Lim ALDRI på toppen av skapet, da dette gir problemer
ved en eventuelt seinere demontering.

LIM

Fig. 1
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Fig. 2

Anti-Flekk Nano-Effect er først og fremst en impregnering, som blir
brukt som ”førstebehandling” etter montering. (Intervall årlig)
Anti-Flekk trenger inn i steinen og beskytter mot de aller fleste stoffer
materialet kan bli utsatt for.
Tåler varme og kan derfor brukes på for eksempel peishyller. Minimal
fargefordypning av steinen. Produktet kan brukes inne og ute, da den
er diffusjonsåpen..

Fargeforsterker er en vann- og smussavvisende spesialimpregnering
med fargeforsterkende virkning. Gir en varig våteffekt, som også tåler
sterk sol.
Spesielt godt egnet for ru og sugende natur og kunststein.
Ikke helseskadelig.
Forbruk: 1-15 m2/liter; avhengig av overflatens sugeevne og beskaffenhet. . Langtidsvirkende og værbestandig, til innen- og utendørs bruk.

Trippeleffekt er pumpespray for daglig pleieimpregnering med rengjørende, pleiende og beskyttende virkning. Vann- og fettavvisende.

IMPREGNERING
Naturstein og komposittstein er i utgangspunktet nesten vedlikeholdsfri.
Det er likevel bransjens ”best praksis” å behandle
naturstein og komposittstein. Dette for å forebygge
misfarging fra mat og oljer, som blir benyttet daglig i
hjemmet.
Impregneringen gir også steinen mer glans og dybde.
Dette gjelder også på badet, da de fleste såper og
hudprodukter inneholder fett og fargestoffer, som kan
trekke ned i steinen om det blir liggende
over en lengre periode.
En bør være forsiktig med f.eks grønnsåpe, da den kan
gi steinen et grønlig/gulnet preg over lengre tids bruk.
Dette gjelder spesielt lyse steintyper.

Spesielt godt egnet til vinduskarmer, bord, kjøkkenbenker, osv. Ufarlig i
forbindelse med næringsmidler.
Forbruk: ca. 15-25 m2/liter

VIKTIG INFO:
Quartz Polish er ett spesialprodukt for kompositt.
Bruk dette som ett polering middel. Fordeles tynt utover platen med en
klut. Vent litt til det begynner å tørke, poler deretter stoffet vekk med
polerklut / tørkepapir.

Platene må settes inn med medsendt vedlikeholdsprodukt etter ferdig montering.
Se info om produktet som er med benkeplatene, og følg
anvisningen som er festet på boksen.
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REKLAMASJONSRETT
Solid interiør har 5 års reklamasjonsrett på produktet.
Blir ikke vår veiledning fulgt, vil det normalt ikke anses som
en reklamasjon.
Fargevariasjoner som er behandlet fagmessig korrekt,
berettiger ikke reklamasjon.
Naturstein er et meget hardt materiale, og blir derfor bearbeidet med diamantverktøy.
I den forbindelse aksepteres følgende toleranser.

→

0-2 mm.

→

TOLERANSER:
Tykkelse: +/- 1 mm
Plater etter mål har en tillatt toleranse på +/- 2 mm.

Tykkelse +/- 1 mm.

Planliming av vasker har en toleranse fra plan plate,
og ned til vask 0 til 2mm
Skulle du finne grunnlag til å reklamere, skal dette gjøres til din forhandler hvor du kjøpte produktene omgående
etter mottatt vare.
Se også www.solidinterior.no hvor du kan finne ytterligere
opplysninger og produkter.

Planliming av vasker har en toleranse fra
plan plate og ned til vask 0 til 2 mm.
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NOTATER
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