
 

Montering	av	heltre	benkeplater	
√ For at dette produktvalget skal bli 

vellykket er det meget viktig at 
montering skjer korrekt. Treet 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%. 

 
√ 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 

 
√ Sørg for å få god ventilasjon omkring 

oppvaskmaskinen. Benkeplatens underside 
beskyttes mot fukt og varme med damp- 
sperre. Dampsperren kal 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 

 

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

 
√ VIKTIG: Se kapitel om 

etterbehandling/vedlikehold av heltreplater 


