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Skötselanvisningar massiva Bänkskivor. 
 
Montering och Underhållanvisningar 

  
Följer du dessa anvisningar kommer bänkskivan att ha en lång och problemfri livslängd. 
 
Trä är ett naturmaterial som “lever” och rör sig beroende på yttre  förhållanden. Fukt -  är 
det som i första hand påverkar träets beteende. Genom vissa elementära åtgärder, kan 
man förhindra att problem uppstår. 
 
Förvaring 

 
Om skivan ej skall monteras genast ska den förvaras i ett uppvärmt rum med en normal 
RF på 40-60 %. Den bör förvaras plant. 
 
Montering 

 
Värme – och fuktisolera mot hushållsmaskiner ex. diskmaskin. Skruva fast skivan  i 
bänkskåpets bakant. Hålet på skåpets framsida bör vara 10 mm i diameter om du 
använder skruv som är 4 mm i diameter. Skruven som monteras med bricka, bör ej dras 
åt för hårt. Detta för att träskivan ska ha en möjlighet att röra sig. Håll ca: 5 mm avstånd 
till vägg och 8-10 mm till fasra installationer typ rörgenomföringar etc. 
 
Ytbehandling 

 
Skivan levereras grundoljad. Om du gör nya snittytor eller håltagningar, är det viktigt att 
tillföra ny olja så ytan blir ordentligt mättad. OBS! Gäller även undersidan. När skivan är 
monterad, för på ny olja med en nylonsvamp, t.ex. Scotch-Brite. Efter 20-30 minuter 
torkas överflödig olja av med en mjuk trasa. Lägg på ny olja varannan dag (vanligen 2-3 
gånger) tills träet ej tar upp mer olja. 
 
 
 
Underhåll 

 
Spill av olika vätskor bör torkas av omgående. Lämna inte kvar grytor och disk att rinna 
av på skivan. Daglig rengöring kan göras med en mild såpalösning. Svårare fläckar tas 
bort med ett fint slippapper. OBS! Ej stålull. Efterhand om ytan mattas, gör en 
ytbehandling. 
 
OBS! 
 
Redskap som används vid oljebehandling kan självantända, och skall därför efter 
användning dränkas i vatten och förvaras i plåtkärl med tätslutande lock eller eldas upp. 
Redskapen går även att tvätta i lacknafta. 
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