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SKARVBESLAG BÄNKSKIVA

MONTERING AV SKARVAD BÄNKSKIVA I  LAMINAT

Under monteringen skall skivan skyddas mot fukt, smuts och skador. Lägg upp skivan på underlaget för att kontrollera att 

den passar. Om skivan är konfektionerad av Vedum och ändå inte passar, tar du kontakt med Vedum innan du fortsätter 

monteringen. 

Bänkskivan monteras plant. Kontrollera med vattenpass. Underlaget skall vara plant och stadigt. 

Vinkelhörn och andra skarvar levereras med art.nr 392011 som består av lim (L), tre kopplingsbeslag (C) och kex (D).  

Montera kexen i det frästa spåret. Placera ett kex ytterst i spårets framkant och ett kex ytterst i spårets bakkant. Placera 

de resterande två kexen med jämt mellanrum mellan fram- och bakkant. Skjut ihop skivorna och kontrollera att skivornas 

ytor är i nivå med varandra. Skarvar mellan bänkskivor kan bli ojämna om skivorna är olika konditionerade. Sådana 

ojämnheter utjämnas med mellanlägg eller neddragning. Gäller även mellan diskbänkar och bänkskivor.

När passningen är god dras skivorna isär. Medföljande tätningsmassa appliceras på hela spånskiveskarven. Använd hela 

innehållet i tuben. Pressa ihop bänkskivorna inom 90 sekunder, montera de tre kopplingsbeslagen (C) så att bänkskivorna 

är ihopdragna. 

Börja justera det främre kopplingsbeslaget så att bänkskivorna är jämna i ovankant och dra åt. Gör likadant med 

mittbeslaget och sist det inre kopplingsbeslaget. 

OBS! Kontrollera att överskottet av tätningsmassan pressas upp utmed hela skarven och att det inte bildas några 

luftfickor. Ta omedelbart bort överskottet av tätningsmassan med en plastskrapa eller en styv pappbit. Torka efter med 

en trasa fuktad med Aceton eller likvärdigt. Arbeta alltid från väggen och mot skivans framkant och diagonalt över 

skarven, så att tätningsmassan trycks ner i skarven. Efterdra kopplingsbeslagen (C). Mer instruktioner om montering av 

bänkskivor hittar du i Monteringsanvisning kök från Vedum.
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Du hittar mer mått, fakta, monteringsanvisningar och skötselråd som PDF på vår hemsida: www.vedum.se

MONTERING AV SKARVAD BÄNKSKIVA I  MAS SIVT TRÄ

Under monteringen skall skivan skyddas mot fukt, smuts och skador. Lägg upp skivan på underlaget för att kontrollera att 

den passar. Om skivan är konfektionerad av Vedum och ändå inte passar tar du kontakt med Vedum innan du fortsätter 

monteringen. 

Bänkskivan skall monteras plant. Kontrollera med vattenpass. Underlaget skall vara plant och stadigt. 

Vinkelhörn och andra skarvar levereras med art.nr 392011 som består av lim (L används endast till bänkskivor av laminat), 

tre kopplingsbeslag (C) och kex (D). Bänkskvior i massivt trä levereras med en burk Rustic Bänkskiveolja (O) som används 

istället för lim (L). Montera kexen i det frästa spåret. Placera ett kex ytterst i spårets framkant och ett kex ytterst i spårets 

bakkant. Placera de resterande två kexen med jämt mellanrum mellan fram- och bakkant. 

Skjut ihop skivorna och kontrollera att skivornas ytor är i nivå med varandra. Skarvar mellan bänkskivor kan bli ojämna 

om skivorna är olika konditionerade. Sådana ojämnheter utjämnas med mellanlägg eller neddragning. Gäller även mellan 

diskbänkar och bänkskivor, om de inte jämnas ut genom att skivorna får ligga lösa i ett uppvärmt rum några dagar innan 

monteringen fortsätter. Tips! Skulle justermånen vara för snäv mellan kex och spår, kan man ta ut kexet och platta till det 

något med en hammare. 

När passningen är god dras skivorna isär.  Medföljande olja (O) appliceras på hela skarvytan. Pressa ihop bänkskivorna 

och montera de tre kopplingsbeslagen så att bänkskivorna är hopdragna. 

Börja justera det främre kopplingsbeslaget så att bänkskivorna är jämna i ovankant och dra åt. Gör likadant med 

mittbeslaget och sist det inre kopplingsbeslaget.  Efterdra kopplingsbeslagen (C). Mer instruktioner om montering av 

bänkskivor hittar du i Monteringsanvisning kök från Vedum.
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