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Monteringsguide
Montering af køkkenbordplade med vask

Før

Du skal bruge:
Scandiwood bordplade, Scandiwood afslutningsliste, skruer, sandpapir, Scandiwood olieringsæt, vask og silikone
1) Vælg bordpladens træsort afhængig af hvilket udtryk og farve du ønsker
2) Mål op hvor stor bordpladen skal være i forhold til køkkenets dimensioner
3) Marker vaskens placering på bordpladen i forhold til vand og afløb
Til træbordplader anbefales vask med hul til blandingsbatteri, så der ikke skal skæres hul til blandingsbatteriet.
4) Lav en skæretegning. Husk at træ er et levende materiale, som udvider sig og kryber ved varierende luftfugtighed og temperatur. Husk derfor at alle udskæringer til vask, rør, mm. skal være mindst 10 mm større end det emne, udskæringen er
lavet til. Se eksempel herunder.

www.hornbaek.com

2
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Skær bordpladen til ud fra skæretegningen:
a. Ved brug af savværk i din tømmerhandel
b. Ved brug af almindelig sav
c. Ved brug af rundsav. Se herunder:

5c

5c

Mål bredden fra klingen på rundsaven til dens kant

… og marker det på pladen

5c

5c

Brug et vaterpas til at lave et land, du kan save efter, og
sæt vaterpasset fast på pladen med en skruetvinge i hver
ende.

Skær pladen til—altid fra forkant til bagkant for at undgå, at forkanten flænser.

6) Skær hul til vasken med en stiksav efter at have boret et 10 mm hul i stykket der skal væk. Se billede
7) Kontroller at køkkenelementerne, som bordpladen skal monteres på er i vater. Ellers kan man opklodse med kiler
8) Placer bordpladen på køkkenelementerne og marker eventuelle skævheder eller hjørner på bordpladen og skær til
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Bor først et
10 mm hul
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9) Bordpladen grovpudses med en rystepudser og slibes efterfølgende med finere sandpapir.
10) Nu skal der olieres:
a. Olier bagside og alle kanter
b. Olier forside
c. Vent 30 min
d. Tør overskydende olie af med en tør klud. Bemærk: Efter brug skal klude brugt til olien afbrændes eller anbringes i
lukket metalbeholder p.g.a. risikoen for selvantændelse
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11) Placer bordpladen på dens rigtige placering. Der skal være min. 10 mm fra bordplade til væg, så træet kan arbejde.
12) Bor for og skru bordpladen fast i køkkenelementerne. Hullerne skal være lidt større end skruerne, så træet kan arbejde.
Skruerne må ikke spændes så hårdt at bordpladen forhindres i at arbejde.
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13) Montering af vasken:
a. Placer vasken i hullet
b. Tegn med blyant rundt om vaskens kant
c. Løft vasken op af hullet
d. Påfør silikone rundt om vaskehullet (indenfor blyantstregen)
e. Sæt vasken ned i hullet og tryk den godt fast og sæt vasken i spænd indtil silikonen er tør.
f. Skru de små spændeskruer fast under vasken.
g. Fjern evt. overskydende silikone.
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13 a/c

13 d

13 e

13 f

14. Montering af afslutningsliste
a. Mål de ønskede længder på afslutningslisten op.
b. Ved hjørnesamlinger skæres listen i smig
c. Placer afslutningslisten på dens ønskede placering
d. Tegn med en blyant afslutningslistens øverste streg op på væggen
e. Påfør silikone på området hvor afslutningslisten skal være (under blyantstregen). Silikonen påføres kun på væggen, da
træet skal kunne arbejde.
f. Tryk afslutningslisten fast på væggen

14e

14f

For flere detaljer/mere udførlig vejledning for montering af køkkenbordplade henvises til bagsiden af Scandiwood bordpladens
indstik.
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Tips!

Vælg samme træsort til hylder, vinduesplade, siddeplads mm.
Eller vælg kontrast træsort, f.eks.:
Eg >< røget eg
Ask >< valnød

Tips!

Skal der monteres ovn, opvaskemaskine eller
nedfældet kogezone under eller på bordpladen, er det vigtigt at montere en dampspærre, for at beskytte træet. Dampspærren pålimes på undersiden af bordpladen.
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