
MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV 
LAMINAT 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 laminat 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 BENKEPLATER I LAMINAT

NB!  Frem til montering skal benkeplaten oppbevares stående på 
        bakkant i rom med normal temperatur og luftfuktighet for boligrom. 
        Behold emballasjen på.

Først legges benkeplatene på skapene og kontrolleres at de passer. Alle 
vinkler er produsert utfra 90 grader med mindre annet er bestilt.

Der hvor det kreves tilpasninger gjøres dette først. 
Kommer plateskjøt over skap med hel topp må det skjæres ut slik at du 
kommer til sammenkoblingsbeslagene fra innsiden av skapet.
Det må også  bores skruehull i sinklisten foran på skapet for hver 60 cm. 
NB! Se avsnitt om oppvaskmaskin før benkeplaten monteres.
Benkeskap for hjørne 90 x 90 cm leveres med hel topp i 30-delen.  
30-delen leveres alltid på venstre side.

Når alt er klart og platene er plassert, monteres “lamell 20” i notsporet og 
platene  føres sammen til det gjenstår en åpning på ca 5 mm.

Silikonet som følger med fylles ned i øvre del av åpningen mellom benke-
platene slik at de oppnås god forsegling av de åpne sponplatekantene 
og spesielt den øvre del nærmest laminatet.

NB! Det gis ikke garanti i forbindelse med 
        vanninntrengning i plateskjøten.

Sammenkoplingsbeslagene monteres fra innsiden av skapene  og trek-
kes til skiftesvis slik at plateskjøten blir jevn på oversiden.

NB! Påse at strammebeslaget ikke dras for hardt til, slik at laminatet 
“buler” opp.
Overflødig silikon blir presset ut og fjernes med en spatel og eventuell 
tørr klut.

Der plateskjøten ikke understøttes av skap monteres en trelist eller spon-
platestrips på undersiden. Denne monteres etter at strammebeslaget er 
satt på. 
Benkeplaten festes til skapene med skruer gjennom sinklisten i forkant 
og i bakkant. Vi anbefaler en skrue for hver 60 cm. Hold benkeplatene på 
plass med skrutvinger mens skruene settes i. 
Husk å beskytte benkeplaten når du bruker skrutvinger.

Spor for Lamell 20 
eller samleskinne

Plateskjøt
Silikon

Koplingsbeslag



Over oppvaskmaskinen skal benkeplatens underside beskyttes med 
dampsperre. Ofte følger det med egen plate eller folie fra maskin-
leverandøren. Hvis plate eller folie ikke følger med maskinen kan det 
brukes aluminiumsfolie. Vær spesielt nøye med at folien er tett og mon-
tert slik at folien dekker hele platens dybde og minst 10 cm mer enn 
maskinens bredde på hver side av maskinen.

NB! Skade som oppstår pga. manglende dampsperre 
       dekkes ikke av garanti.

Når du skal skjære et hull i en benkeplate med elektrisk stikksag, 
må du legge platen med baksiden opp. Tegn av hvor du skal skjære. 
Borr et hull slik at du får bladet på stiukksagen gjennom.
DET ER VIKTIG AT DU SKJÆRER FRA BAKSIDEN. DET VIL HINDRE 
AT LAMINATET PÅ RETTSIDERN FLISER UT.

Vasken plasseres slik at minimum 6,5 cm gjenstår fra utskjæring til 
benkeplatens forkant. Husk å sage ut i skapets sinklist også.

Flatene i utskjæringene forsegles med silikon og må dekke hele 
snittflaten.

Silikon påføres vaskens krage før den legges på plass og spennes 
fast. Dette gjøres selv om det er montert pakning på vasken fra le-
verandøren.

Forsegling mot vegg gjøres for å unngå at det trenger inn fuktighet 
inn i platens bakkant. Legg silikon mellom benkeplaten og veggen og 
jevn ut silikonet med en fugepinne slik at det dannes en liten hulkil i 
overgangen mellom vegg og benkeplate. Dette gjelder også mellom 
benkeplatens ender og vegg.

Løse bakkantlister festes også med silikon. Påfør silikon mellom listen 
og benkeplaten slik som fig viser.
Listeender bør behandles med olje eller lakk før montering.





Vedlikehold og Rengjøring 
 
Laminat benkeplater vaskes med lunket vann tilsatt mildt vaskemiddel som f. eks. Zalo. Tørk godt av etter 
vask. 
Flekker pa laminat som ikke kan fjernes med vann og vanlig vaskemiddel kan ofte fjernes med like deler klor-
in og vann eller med aceton. Ved bruk av disse rengjøringsmidlene bør det sørges for god utluftning. 
Vær oppmerksom på at heltre kantlister ikke tåler denne form for rengjøring. 
Benkeplaten vaskes med lunket vann etter behandling. Gå til slutt over med en tørr klut. 
Unngå bruk av stive børster og skurepulver som riper og matter overflaten. 
 
OBS! 
Varme kjeler og stekepanner skal ikke settes direkte på benkeplaten. 
 
Vedlikehold av lakkerte heltre kantlister. 
 
Heltre lakkerte kantlister bør man etterbehandle med lakk etter behov, helst en gang i året. Før lakkering 
mattes overflaten med fint sandpapir nr. 320.  Unngå å slipe i laminatet. 
 
Type lakk kan velges fritt. Kantlisten er lakkert med en lakk som ikke løser seg opp av andre lakktyper. 
 

Emaljerte vasker 
 
Vaskes med vann tilsatt vaskemiddel (f.eks. Jif). Skyll godt etterpå.  
Mot gjenstridige flekker brukes fuktig klut tilsatt rensemiddel som f.eks. Jif. 
 
Emaljerte vasker må ikke rengjøres med skurepulver eller med produkter tilsatt slipemidler. 
 

Rustfritt stål 
 
Tilsett rengjøringsmiddel direkte på fuktig klut og gni om nødvendig.  
Skyll godt etterpå.  
Bruk ikke skurepulver eller stålull, da dette vil lage riper. 
Klorin må ikke brukes.



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


