
MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV 
HELTRE BENKEPLATER





Hos Nygård vil du finne benkeplater i 
en rekke materialer og overflater.
Materialene som er brukt er av beste 
kvalitet og er tilpasset våre innredninger.

Benkeplaten har to funksjoner - først og 
fremst som arbeidsbenk, men den skal 
også være til pryd.
For å ta vare på disse kvalitetene lengst 
mulig er det viktig at de både monteres 
riktig og får rett vedlikehold. 
Denne brosjyren viser deg hvordan du 
montererer heltre benkeplater.  
Garantien på 20 år gjelder feil som er 

oppstått i produksjon av produktet eller 
som følge av produksjonsfeil.
Vær oppmerksom på at garantien kun er 
gyldig når anvisningene for produktet er 
fulgt. Er du i tvil om reklamsjonsrett, ta 
kontakt med din forhandler så snart du 
har oppdaget eventuelle feil.
Kontroller benkeplaten ved mottak og 
eventuelle transportskader noteres i 
fraktbrevet.
Ved å følge de anvisningen som gis i 
denne brosjyren vil du være sikret en 
benkeplate med lang og problemfri 
levetid

KVALITET VARER LENGST



Montering av heltre benkeplater
For at dette produktvalget skal bli vellykket er 
det meget viktig at montering skjer korrekt. Tre 
er et levende materiale og påvirkes av kulde, 
varme og fuktighet. Platene må derfor ha plass 
til å ”vandre”. Beregn 3 mm ved 60 cm dybde.

Benkeplate bør monteres innen 8 dager etter 
levering. Inntil da skal platen ligge vannrett på 
et plant underlag. Husk at emballasjen skal 
være på helt til platene skal monteres. 
Romtemperaturen bør være 20° C med en 
relativ luftfuktighet på ca. 50%.

På heltreplater kan du dersom skjøtene ikke er helt jevne slipe med slipepapir slik at skjøten blir 100% jevn. 
(Se vedlikehold av heltreplater.)

I alle utskjæringer må treet mettes (forsegles). Bruk gjerne silikon og dekk med aluminiumsfolie. Se fig 9

For å feste platene til benkeskap brukes 3 rekker i dybden med skruer. 
Det er viktig at 2 av skrurekkene (foran og bak) har større hull en skruen. Lag 10 mm hull. 
Dette for at platenes ”vandring” ikke skal hindres. Det er også viktig at det forbores i platene. 
Skruene skal ikke stramme for hardt. Bruk skruer med runde hoder, og legg mellom en 
skive mellom skrue og skurlister, som platen glir på. Se fig 5.

Der hvor det blir montert elektriske 
apparater ( eks.integrert komfyrtopp/frittstående 
komfyr) skal platene beskyttes mot varmen. 

Dette gjøres ved å legges aluminiumsfolie
i kanten på utskjæringen i platen/endekanter 
vendt inn mot frittstående komfyr. 
Aluminiumsfolien festes med silikon. 
Viktig! Se fig 8.

Fra alle utskjæringer skal det være min. 15 cm til enden av platen eller 
til en skjøt. Dette gjelder også mellom 2 utskjæringer. Se fig 10

Dersom platene leveres med løse bakkantlister skal disse alltid forsegles 
med silikon imellom vegg og benkeplate. I tillegg skal listene stiftes
til veggen. Stiftene dekkes med tresparkel. Husk å olje ender etter 
montering og tilpasning av disse. Se fig 7
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Sørg for å få god ventilasjon omkring 
oppvaskmaskinen. Benkeplatens underside 
beskyttes mot fukt og varme med dampsperre. 
Dampsperren skal gå inn over sideskapene og 
må derfor limes på før benkeplaten festes. 
Dampsperren limes til benkeplaten med silikon. 
Det følger mange ganger med en beskyttelseslist 
for benkeplaten med oppvaskmaskinen som skal 
beskytte benkeplaten mot damp. 
Denne skal alltid monteres. Se fig 13

Dampsperre
på underside av plate. Fig 13

Fig 12

3 mm større
enn vannrør

2 mm større enn 
utskjæringsmal

Ved utskjæring for oppvaskbeslag, er det meget viktig å forsegle med silikon.
Det er viktig at det blir fullstendig tett, da utettheter kan gi revner og misfarging av treet, 
som ikke kan repareres.

Det skal være litt større utskjæring for vask og kokeplater enn det sjablongen til disse viser. 
Ved rørgjennomføringer etc. skal hullet være min. 3 mm større enn røret. 
Dette for at heltreplatene skal kunne ”vandre” se fig 12

Ved hjørneskjøter er fremgangsmåten den samme som for laminatplater. Se FIG. 1, 2 og 3.

NB!!! Viktig forskjell er at overskytende silikon blir fjernet omgående.

Ved bruk av elektrisk stikksag skal 
man skjære fra platens underside, 
for å unngå utrivninger på rettsiden

Har platen kurvet før montering, kan monteringen forenkles 
ved at det skjæres spor i undersiden av platen langs treets 
lengderetning – maks dybde 20mm. Dette gjør platen 
mer bevegelig for monteringsprosessen.

VIKTIG: Se kapitel om etterbehandling/vedlikehold av heltreplater





Benkeplatene skal alltid overflatebehandles både før 
og etter montering. Følg veiledningen. 
 
Husholdningsutstyr som avgir en konstant varme 
( eks. kaffetraktere ) må ikke plasseres direkte på 
en benkeplate av heltre. Varmekilde skal derimot 
plasseres på et varmeavvisende underlag, slik at 
misfarging, uttørking og sprekkdannelser unngås. 
Varme kjeler, stekepanner eller andre kjeler må 
ikke settes direkte på benkeplaten. 
 

Alle benkeplater i heltre må oljes. Dette for å beskytte 
treet mot fuktighet og uttørring.

Til daglig rengjøring anbefales fuktig klut.  Bruk ikke 
konsentrert såpe/oppvaskmiddel.

Heltre benkeplater blir penere og holder lengre 
dersom de som ny etterbehandles med olje.  Etterbe-
handlingen må gjentas 4 ganger like etter montering.
Deretter 1-2 ganger i løpet av de 2-3 første måneders 
bruk inntil platen har fått en robust og mettet over-
flate.  Deretter må platen etterbehandles etter behov.  
HUSK!  Ubehandlete plater må behandles på begge 
sider før montering.  

NB! Unngå lengre tids påvirkning av vann 
på platene fra f.eks. kluter, kopper, tallerkener, 
vaser, e.l.

For å oppnå best mulig resultat bør man varme 
opp oljen til ca. 35 - 45 C og påføre oljen med en 
klut.  Slip oljen ned i platen med en filtsvamp eller et 
fint sandpapir (korning 150-200) i treverkets leng-
deretning.  Etter 30-45 minutter må platen tørkes/pol-
eres med en tørr klut.  Overskytende olje, samt oljesøl 
på underlag, gulv, o.l. må fjernes straks. 
Tørketid er ca.12 timer.  
Platene tas i bruk ca 18-24 timer etter siste 
oljepåføring. 

Man kan event. til slutt etterslipe med en fin filtsvamp 
for å få en ren glatt oveflate. Bruk aldri stålull.  
Vi anbefaler å kjøpe oljen i din kjøkkenbutikk.  
Til det daglige renhold benyttes rent varmt vann uten 
vaskemiddel.  Vaskemiddel kan på lang sikt gi en fet 
overflate.  Du kan bruke rengjøringsmiddel som.f.eks. 
Zalo dersom det ikke bare kan brukes vann.  
Bruk aldri rengjøringsmidler som gir riper. Her kan 
nevnes skurekluter, stålull, o.l.  Er du uheldig å søle 
rødvin, rødbetesaft eller annen sterk fruktsaft, bør 
dette tørkes av omgående for å unngå misfarging av 
treet.

Heltre benkeplater tåler ikke varme kasseroller

Ved småskader kan flaten slipes og bygges opp med 
olje for deretter å olje hele platen til slutt.  
OBS!  Olje kan være selvantennelig når den suges 
opp i porøse stoffer.  Brukte stoff- og papirkluter må 
derfor straks brennes eller oppbevares brannsikkert.

Har du spørsmål kan du kontakte oss på adressen på 
baksiden av denne brosjyren.

Vedlikehold av heltre benkeplater



HOVEDKONTOR OG FABRIKK
Nygårds Trevarefabrikk AS 
Industriveien 2, 8654 Mosjøen 
Telefon: 75 11 55 55 
post@nygardkjokken.no

SHOWROOM MOSJØEN

Åpningstider:
Man, tirs, ons og fre: kl 8–16
Torsdag: kl. 8–18. Lørdag stengt. 
Visning utenom åpningstid etter avtale.
Oversikt over forhandlere: 
nygardkjokken.no


