T ilb ehør:
Skrueeske

Bundliste

Indvendig Hjørneliste

Afslutnings-profil

indhold 200 stk

leveres i længde 240cm

leveres i længde
58cm og 240cm

leveres i længde
58cm og 240cm

Det anbefales at bruge handsker under monteringen, da der kan forekomme skarpe kanter.

1066 Black KM99
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Mo ntering med bundliste
Mål arealet op og foretag justering/midtstilling af pladerne samt evt. justering i forhold til overskabe.
Skal montering ske på murvæg, skal der forbores og bruges plugs. Skal der monteres på gipsvæg eller anden pladevæg, benyttes
eksisterende lægter til fastgøring.

Tilpas bundlisten. Fug under listen
eller direkte på bordet.

Skru bundlisten fast.
Der skal laves en forsænkning til skruehovedet, så pladen glider let ned i listen.

Klik de tilpassede plader sammen. Det
anbefales at prøvemontere pladerne før
limning/fugning. Ved vask anbefales det
at bruge fugemasse mellem pladerne.

Påfør fugemasse i bunden af listen.

Pladerne løftes samlet op og sættes i
bundlisten. Tør overflødig fugemasse af.

Skru pladerne fast i top og side. For at
undgå skade på laminaten anbefales
det at forbore pladerne.

Afslutningslister samles og tilpasses,
påføres lim og monteres.
Der skal fuges langs bundlisten.

Og nyd så det færdige reslutat!

Mo ntering uden bundliste
Mål arealet op og foretag justering/midtstilling af pladerne samt evt. justering i forhold til overskabe.
Hvis montering skal ske på fliseplader eller tynde plader, skal eksisterende træ/stålskelet benyttes til fastgøring.

Beregn en afstand på 2-3 mm mellem
pladen på væggen og bordpladen.

Pladerne fastgøres med skruer i den
markerede rille.

Pladerne skrues fast i kanten.
Der bør forbores gennem laminaten
for at undgå skade på pladen.

Pladerne klikkes på plads.

Det anbefales at bruge fugemasse
mellem pladerne bag vasken, når de
klikkes sammen.

Sidste panel skrues fast.
Skruen bliver dækket af afslutningsliste
(forboring og forsænkning anbefales).

Pladerne fuges i bunden. Det anbefales at
anvende maskeringstape på både plade
og køkkenbord for at opnå en flot fuge.

Og nyd så det færdige resultat!
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