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Transport- & monteringsanvisningar 

Sten är ett fantastiskt material och mycket tåligt och lämpar sig därmed otroligt väl som 

bänkskiva. Det är dock vissa saker man bör tänka på och förbereda innan installation av 

skivorna. 

Vi rekommenderar aldrig transport av stenskivor på släp då påfrestningarna blir för stora 

särskilt på skivor med urtag.   

Vid all hantering av stenskivor skall stor försiktighet iakttas. Vid transport och montering 

finns det risk att skada skivorna. Alla skivor bör bäras på högkant, se till att det finns gott om 

bärhjälp. På skivor med urtag fördelas bärkraften över hela skivan, lyft aldrig i urtaget. Vid 

felaktig hantering finns risk att skivan knäcks vid urtaget.  

Sten är ett hårt och tåligt material, men när man monterar anslutande skivor intill varandra 

måste man vara extra försiktig då de kan slå bort flisor vid för hård kontakt.  

Vid montering av hoskivan är det viktigt att kontrollera så att ho:n inte tar i stommen när 

skivan skall fällas ned. Om så görs bör man jacka ur eller såga bort tillräckligt med material ur 

skåpstommen så att den passar. 

Sten tål inte böjningar, så när skivorna ligger på stommen kontrollerar man att skivorna 

ligger på stommen hela vägen. Är det luft mellan så måste det shimsas (lägga distanser) 

mellan stomme och stenskiva. Om man inte gör det riskerar man att den spricker av de 

spänningar som kan uppstå. Obs, detta gäller inte kvartskomposit. 

Rekommendationen är att alla skarvar silikoneras. Vi föreslår transparent sanitetssilikon i de 

flesta fallen, men det beror på val av skiva. I de fall där passbitar monteras vid hällurtag bör 

de härda minst 1 dygn innan hällen placeras på sin plats. 

När skivorna ligger på plats kan man fästa de i stommarna, detta görs genom att dra en 

silikonsträng på insidan av skåpen där skivan möter stommen. Vi rekommenderar inte att 

man limmar direkt på stommen då detta omöjliggör en eventuell framtida demontering av 

skivorna.  

 

 

 


