ILE004-BENK 0616 NO

LAMINAT BENKEPLATER
Platene leveres i Postform. Kan også leveres rettkant
med laminat- eller 3D/PVC list, se oversikt under.
Tidsriktige dekorer tilpasset det norske markedet.
Leveres i lere bredder og 3020/4100mm lengde.
Kan også leveres som skreddersøm.

PRODUKTFORDELER:
Montering:

• Tåler 180o C varme, tørr
•Laminat bakside
• Tilfredsstiller Møbelfaktas høye krav til
benkeplater og varmefaste plater
•Lysekte
•Vannfast overlate
•Lett renhold
•Har vært på markedet i 50 år
•Norges ledende produsent av benkeplater

Detaljert anvisning med illustrasjoner for montering følger med.
Benkeplaten kan monteres på kjøkken med eller uten utskjæring for vask og
innbygningskomfyr.
Lykke til med dekorvalget og arbeidet som fornyer kjøkkenet!
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KANTLISTER TIL LAMINATBENK

KANTLISTER

Ved skreddersøm av benk tilbyr vi et utvalg
abs lister i front av benken.
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POSTFORMET KANT

SKREDDERSØM
Samlebeslag

182 3D Børstet Alu

081 3D Striper sølv-grå

142 3D Sølv

077 3D Finer PVC

? = mål som bør fremkomme
respørsel/bestilling

Vi tilbyr skreddersøm
Kantlist av
benk på bestilling, ferdig
Postformet kant
tilpasset, klar for montering.
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103 3D Striper sølv/brun

002 Bøk PVC

www.ibosystem.com for produktsortiment og monteringstips

?

Montering av benkeplate ved
installasjon av nytt kjøkken:
Monter benkeplaten som beskrevet men, med
3-5 mm klaring til vegg, og monter evt.
Fibo Kitchen Board mellom overskap og benkeplate.

Ved oppussing: Fjern den gamle benkeplaten ved å skru løs eventuelle skruer/
beslag på undersiden av benken.

Dersom den nye benkeplaten må tilpasses (kappes), bruk en intannet håndsag eller stikksag/
sirkelsag. OBS! Håndsag: Dekorside opp. Sag med liten vinkel mot platen.
Stikksag/sirkelsag: Dekorsiden ned.

Før den sagde kanten belistes, pusses
sag-snittet med en trekloss og sandpapir. Lim den løse kantlisten på med
eksempelvis kontaktlim. Tilpass listen
slik at den stemmer i overkant med
benkeplaten og il/puss slik at den blir
helt jevn. I underkant høvles/skjæres
den overskytende del av listen bort og
iles/pusses så den blir jevn.

Ved utskjæring for vask benyttes utskjæringsmal fra vaskleverandør.
Følg denne anvisningen nøye.
Benkens innerkant må fosegles med
Fibo-Seal eller Casco Aquatett

Vær meget nøye med å få overgang
mellom vask og benkeplate tett.
Bruk medfølgende gummi-/plastlist fra
vask-leverandør. Hvis tetningslist ikke
kan skafes, tetter man overgangen
best ved bruk av Fibo Seal eller Casco
Aquatett. Ved montering av oppvaskmaskin skal alltid medfølgende folie
fra leverandør benyttes.

Utskifting av benkeplate ved oppussing:
Hvis det er liser på veggen mellom benk
og overskap, kan det være en fordel om
benkeplaten monteres utenpå disse.
Dette vil gjøre det lettere å bytte plate senere uten å skade lisene.OBS! Før
benkeplaten skyves på plass må det være
igjen en spalte på ca 3-5 mm. Påfør en
stripe fugemasse. Skyv platen på plass og
fjern overskytende fugemasse med Fibo
Cleaner og fugekloss (Fibo Fug).

Skru fast benkeplaten i kjøkkeninnredningen fra undersiden. Benytt gamle
hull/beslag. Hvis det er nødvendig
med lere fester enn opprinnelig, kan
møbelvinkler benyttes. Det er viktig at
skruene er ca 2 mm mindre enn hullet i
beslaget.

Innbyggingsapparatet tilpasses lett i den
nye benkeplaten. Benytt utskjæringsmal
fra apparatprodusent.

Tilbehør

