
Förvaring:
•  Det är bäst att montera skivan omedelbart efter inköpet. 
•  Om det inte är möjligt bör du förvara den inomhus och i rumstem-

peratur, cirka 20˚C och högst 60 % relativ luftfuktighet. Skivan 
förvaras bäst i tätt plastomslag.

•  Skivan ska ligga horisontellt, på reglar med högst 50 cm mellan-
rum eller på ett plant underlag. 

•  Skydda skivan mot direkt strålningsvärme och mot fukt. Ta inte 
bort plasten förrän precis före bearbetningen. 

Inpassning och sågning:
Kontrollera inför bearbetningen om skivan har synliga defekter (Fig. 1). 
Eventuella reklamationer måste lämnas in till försäljningsstället innan 
bearbetningen påbörjas; annars anses produkten accepterad i sitt 
befi ntliga skick.
Börja med att kantsåga och kapa skivan till önskad längd. Lämna ett 
avstånd på minst 5 mm från väggar och fasta installationer (Fig. 2). 
Det måste tätas noggrant i skarven runt diskhon och alla kanter, och 
dessutom ska de kapade och sågade ytorna mättas med olja (Fig. 3). 
Avståndet mellan utsågningen och bänkskivans ytterkanter ska vara 
minst 100 mm. Om det ska vara två utsågningar för exempelvis dubbla 
diskhoar, måste de också ha ett inbördes avstånd på minst 100 mm. 
Som skydd mot värme och fukt från spisar och andra apparater måste 
det fi nnas ett avstånd på minst 20 mm. Kanter som kan utsättas för 
värme från spis eller ugnen måste skyddas från uttorkning genom 
isolering med en smal självhäftande DLH-ångspärr. Även när skivan 
ska monteras ovanpå en diskmaskin eller tvättmaskin ska den skyd-
das mot fukt och värme. Det gör du genom att fästa en självhäftande 
DLH-ångspärr på skivans undersida. 

Montering:
Massiva bänkskivor ska alltid monteras så att de kan röra sig och 
även tas loss igen (Fig. 4). 
Om underskåpet har överliggande skiva ska du borra lämpliga (rek-
tangulära) hål i denna skiva. Ett rektangulärt hål ger bänkskivan 
möjlighet att anpassas och röra sig beroende på temperatur och 
luftfuktighet, och skruvarna ska förses med brickor. Om underskåpet 
inte har överliggande skiva ska bänkskivan monteras med beslag på 
väggen och på skåpets framsida (Fig. 5). Vinkelbeslaget längst bak 
ska ha ett rektangulärt hål. Montera vinkelbeslagen med ett avstånd 
på högst 60 cm. Om skivan ska monteras i vinkel ska du alltid använda 
särskilda sammanfogningsbeslag från DLH, och dessutom montera 
med notfräsning och foglameller. Vid montering på fuktavgivande 
underlag såsom lättbetong förbehåller vi oss rätten att avvisa rekla-
mationer. Det rekommenderas inte att montera massiva träskivor på 
lättbetong. Slipa raka kanter (Fig. 6).

Läs hela bruksanvisningen innan du

påbörjar arbetet (montering eller sågning).

Vi rekommenderar att du först rådgör med

en snickare eller annan sakkunnig.

Bänkskivor från DLH
Montering och behandling

Undersök skivan för att upp-
täcka eventuella fel eller skador.

Om du hittar defekter ska du så 
fort som möjligt reklamera detta 
till försäljningsstället.

Reklamation på skivor som tagits 
i bruk eller bearbetats accepte-
ras inte.
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Minimiavståndet mellan 
utsågningen och skivans 
ändkant är 5 mm.
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Mätta alla ytor med olja.
 3

Fäst skivan så att den kan 
röra sig.
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Vinkelbeslag på väggen och 
köksskåpets framsida.
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Om du har monterat en 
skiva med rak kant, är det 
viktigt att slipa kanten för 
att undvika fula märken 
från kantstötningar.
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Ytbehandling:
Om skivan är grundoljad har oljan härdat tillräckligt mycket för att 
kunna användas 24 timmar efter den sista inoljningen av ovansidan. 
Om skivan är obehandlad ska du grundolja den på båda sidor, och 
alla snittytor ska mättas med rikligt med olja. Den avslutande inolj-
ningen ska ske omedelbart innan skivan tas i bruk. Gör så här:
•  Slipa skivan med fi nt sandpapper tills ytan är slät och jämn.

Använd sandpapper med kornstorlek 180.
• Slipa längs träets ådring.
• Dammsug ytan efter slipningen.
•  Applicera ytterligare ett mycket tunt lager olja. Använd en bom-

ullstrasa indränkt i olja. Torka bort överfl ödig olja efter cirka 15 
minuter. Slutpolera sedan med vit nylonborste (längs ådringen). 
Till sist torkar du av skivan med en torr trasa. Om det efter av-
slutad behandling fortfarande fi nns torra fl äckar på ytan, ska 
behandlingen upprepas (efter ett dygn). 

•  När ytan är färdigbehandlad är den silkesmatt med jämn glans. 
Det ska inte fi nnas blanka eller extra matta fl äckar på ytan.

•  Efter cirka 48 timmar är oljan torr, och skivan kan användas på 
normalt sätt.

Helt härdad är oljan först efter ungefär en vecka.
Underhåll utförs vid behov, exempelvis när det börjar synas torra 
fl äckar eller när skivans glans mattas av. Du kan underhållsbehandla 
”lokalt” på de delar av skivan som verkar matta. Följ samma proce-
dur som för avslutande inoljning (se ovan) – men slipa bara lätt med 
sandpapper, kornstorlek 180, tills ytan är slät och jämn. Observera att 
oljeindränkta trasor kan självantända. Efter användning ska trasorna 
bredas ut på en fri yta utomhus för härdning. När de är hårda kan de 
lämnas till avfallshantering.

Om du vill ha en extra fi n yta kan du polera skivan med polermaskin, 
vilket ger en elegant matt fi nish.

Följ i övrigt alltid noggrant anvisningarna från tillverkaren av skötsel-
produkten.

Trä är ett levande material och rör sig därför vid variationer i tempe-
ratur och fukt. Därför kan det fi nnas mindre sprickor i träet; det är 
helt naturligt.

Version: 1.0. Den senaste versionen fi nns på www.dlh.se
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Vi rekommenderar att du 

rådgör med en snickare eller 

annan sakkunnig, och/eller 

kontaktar ett byggvaruhus 

eller en brädgård för att få 

nödvändig vägledning.

På baksidan av oljeförpackning-
en fi nns utförliga anvisningar för 
hur du ska göra. Instruktionerna 
sitter innanför etiketten, som du 
kan lossa i ena hörnet.
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Slipa skivan med fi nt sandpapper 
tills ytan är slät och jämn. Använd 
sandpapper med kornstorlek 180.

Slipa längs träets ådring.
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Applicera oljan med en luddfri bomulls-
trasa indränkt i olja. 

Observera att oljeindränkta trasor kan 
självantända. Efter användning ska 
trasorna bredas ut på en fri yta utom-
hus för härdning. När de är hårda kan 
de lämnas till avfallshantering.

Slutpolera sedan med vit nylonborste 
(längs ådringen). 
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Torka bort överfl ödig olja efter cirka 
15 minuter. Till sist torkar du av ski-
van med en torr trasa.

Om det efter avslutad behandling 
fortfarande fi nns torra fl äckar på 
ytan, ska behandlingen upprepas 
efter ett dygn. Är skivan obehandlad 
ska den behandlas minst två gånger.
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Behandling och
underhåll med DLH-olja


