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LAMINAT BÄNKSKIVOR

Varunr. Produkt H × B × L  
(mm)

Kantlist  
(2 st)

900221941 RAW Vit 0.4 28 × 610 × 3000 3m

Varunr. Produkt H × B × L 
(mm)

Kantlist
2 (st)

900221942 RAW Vit 0.7 28 × 610 × 3000 3m

900221950 RAW Vit 0.7 28 × 635 × 3000 3m

Varunr. Produkt H × B × L  
(mm)

Kantlist  
(2 st)

900221947 RAW Averest 28 × 610 × 3000 3m

Varunr. Produkt H × B × L  
(mm)

Kantlist  
(2 st)

900221952 RAW Averest 28 × 635 × 3000 3m

Tänk på dina förväntningar till bänk-
skivans egenskaper och hållbarhet.

Välj ett material som matchar dina 
önskemål och ditt vardagsliv i köket.

Tänk på att din bänkskiva ska 
tåla många års användning

”

”
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LAMINAT BÄNKSKIVOR

Varunr. Produkt H × B × L  
(mm)

Kantlist  
(2 st)

900221943 RAW Fleck 28 × 610 × 3000 3m

Varunr. Produkt H × B × L  
(mm)

Kantlist  
(2 st)

900221946 RAW Marbel 28 × 610 × 3000 3m

Varunr. Produkt H × B × L  
(mm)

Kantlist  
(2 st)

900221945 RAW Granit 28 × 610 × 3000 3m

Varunr. Produkt H × B × L  
(mm)

Kantlist  
(2 st)

900221948 RAW Colman 28 × 610 × 3000 3m

Varunr. Produkt Mått Typ

900221954 RAW Kantlist 35mm x 3m rulle Vit 0,4

900221955 RAW Kantlist 35mm x 3m rulle  Vit 0,7

900221956 RAW Kantlist 35mm x 3m rulle Fleck

900221957 RAW Kantlist 35mm x 3m rulle Metallo

900221958 RAW Kantlist 35mm x 3m rulle Granit

900221959 RAW Kantlist 35mm x 3m rulle Marbel

900221960 RAW Kantlist 35mm x 3m rulle Ek Colma

900221961 RAW Kantlist 735mm x 3m rulle Betong

900221975 RAW Kantlist 35mm x 3m rulle Averest  

TILLBEHÖR



LAMINAT BÄNKSKIVOR

Varunr. Produkt H × B × L  
(mm)

Kantlist  
(2 st)

900221949 RAW Betong 28 × 610 × 3000 3m

Varunr. Produkt H × B × L 
(mm)

Kantlist
2 (st)

900221944 RAW Metallo 28 × 610 × 3000 3m

900221953 RAW Metallo 28 × 635 × 3000 3m
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RAW® BÄNKSKIVOR I LAMINAT

Kontaktlim används på arbetsbänkens 
kant och på kantstripen.  
När det är klart pressa stripset på 
arbetsbänken med en rulle.

Ta försiktigt bort överflödigt strip med 
ett vasst blad eller  
stämjärn när klistret torkat.

Sandpappra försiktigt stripset till rätt 
storlek med ett finkornigt  
sandpapper eller sandpapperskloss.

GARANTI

Inspektera arbetsbänken noga innan den installeras. Klagomål baserade på estetiska fel accepteras inte efter 
det att arbetsbänken har installerats. 

MONTERINGSINSTRUKTIONER

Tillskärning
Använd en cirkel- eller panelsåg för att skära ut en arbetsbänk i rätt storlek innan du påbörjar monteringen. 
För en mjuk tillskärning klä först den planerade såg-skäraren med maskeringstejp och använd en guide längs 
med vilken du för sågen. Använd en kontursåg för att skära ut hålen för avloppen, skär från baksidan för att 
undvika repor på arbetsbänkens yta.

Installation
Försäkra dig om att din arbetsbänk är tillräckligt stöttad.
Använd tillräckligt med silikon för att försegla alla mellanrum och se till att avfetta ytan ordentligt innan. 
Kantstrips kan sättas på med kontaktlim, skär sedan till för rätt storlek med en kniv eller skarpt stämjärn och 
sandpappra till rätt storlek med sandpapperskloss. 
Alla material och medel måste anpassas till lokala byggnads- och hygienstandarder och installationen av ar-
betsbänken ska utföras i enlighet med god byggnadsteknik.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING - REKOMMENDATIONER

- Bibehåll arbetsbänkens yta och undvik överdriven skjutning av saker över den.

-  Skär aldrig direkt i arbetsbänken.

-  Arbetsbänken är värmeresistent i upp till 180°C men du ska undvika att placera föremål direkt på den. 

-  Ta genast bort kemikalier så som färg, tinner, bensin, färgstripper, kaustiksoda, syror etc genom att   
 använda mycket vatten. 

-  Håll din arbetsbänk ren genom att använda ett allrengöringsmedel och syntetisk laminatpolish. 
 Använd inga slipande medel eller stålull vid rengöring.

Kantstrip
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Varenr. Produkt H × B × L  
(mm)

Kantlist  
(2 st)

900209346 RAW Bok 26 × 610 × 3020 3m

Varunr. Produkt H × B × L 
(mm)

Kantlist
2 (st)

900209347 RAW Ek 26 × 610 × 3020 3m

900209348 RAW Ek 38 × 610 × 3000 3m

MASSIVA BÄNKSKIVOR



RAW® BÄNKSKIVOR I MASSIVTRÄ 
1.  Mätning
●   Mät hur stor bänkskivan ska vara i för-

hållande till kökets mått. Tänk på att 
hörnen inte alltid är 90°, i synnerhet i 
äldre hus.

●   Markera vaskens plats i förhållande till 
vatten, avlopp och skåpet under va-
sken.

●   Gör en tillskärningsritning såsom visas 
nedan. Det ger bättre överblick och gör 
det lättare att kontrollera alla mått in-
nan bänkskivan sågas till.

2. Tillskärning
●   Kontrollera att alla mått på tillskär-

ningsritningen stämmer. Bänkskivan 
sågas till på längden med en cirkelsåg.

●   Såga hål för vasken med en sticksåg. 
Börja med att borra ett 10 mm hål för 
sågklingan.

●   Kontrollera att köksinredningen är i 
våg. Annars kan den riktas upp med 
kilar. Lägg bänkskivan på plats och 
kontrollera att den passar.

OBS! Trä är ett organiskt material och kom-
mer att utvidga och dra ihop sig beroende på 
luftfuktighet. Därför ska det finnas en luft-
spalt på minst 10 mm mellan skivan och an-
dra material, både i utsågade hål och mellan 
skivan och väggen, så att träet kan röra sig.

3. Behandling av bänksivan
●   Bänkskivan grovslipas med en plan-

slipmaskin och efterslipas med finare 
sandpapper.

●   Olja in baksidan och på alla kanter – 
även i hålet för vasken.

●   Vänd bänkskivan och olja in framsidan.

●   Vänta 5 minuter och applicera extra 
olja på områden som ser torra ut.

●   Vänta 25 minuter och torka bort even-
tuell överskottsolja med en trasa. 

4. Montering av bänkskivan
●   Montera bänkskivan med skruvar från 

undersidan.  

●   Skruva fast bänkskivan genom att först 
borra hål genom strukturen under. Gör 
hålen något större än skruvarna så att 
träet kan röra sig. Av samma skäl ska 
skruvarna inte dras åt alltför hårt. Kom 
ihåg att täta med silikon mot vägg, 
skåp och vid fogar.  

5. Montering av vask
●   Placera vasken i hålet. Se till att den lig-

ger plant mot bänkskivan och mitt i hå-
let. Rita med blyerts runt vaskens kant.

●   Ta bort vasken och applicera silikon 
runt hålet, innanför blyertskonturen.

●   Sätt ner vasken i hålet och tryck fast 
den ordentligt i silikonet. Sätt i spänn 
tills silikonet har torkat. 

●   Spänn vasken mot bänkskivan med till-
hörande beslag under vasken. 

●   Ta bort eventuellt överflödigt silikon. 

Isolering 
Om diskmaskin eller andra hårda vitvaror ska monteras under bänkskivan är det viktigt att träet skyddas med en fuktspärr. 
Fuktspärren limmas på bänkskivans undersida, direkt ovanför den hårda vitvaran. 

Isolera med alucraft eller liknande om en keramisk spishäll monteras. 

Se till att det är ca 20 mm mellan spishällen och bänkskivan.
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Hål för vask

Använd resten 
som skärbräda
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