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Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med din nya stänkpanel från LG Collection. 
För att skapa bästa möjliga förutsättningar till ett långt liv för din stänkpanel råder 
vi dig att läsa igenom denna folder innan du börjar monteringen av panelen. 

Till dig som monterar

Innan du börjar
• Packa upp din panel direkt när godset anländer.   

• Kontrollera innan signering att godset inte är 
transportskadat.

• Kontrollera att panelen är tillverkade enligt beställning och titta också efter dolda 
transportskador. En dold transportskada måste anmälas inom fem dagar från 
mottagandet. Varorna får inte ha flyttats från ursprunglig leveransadress. Anmäl 
transportskada till LG Collection om transport skett med Schenker, annars direkt 
till transportören. 

• Om panelerna inte kan monteras samma dag de levereras, ska de förvaras 
liggandes plant dock aldrig direkt på golvet utan på någon form av strö - aldrig 
stå lutade mot en vägg. Förvara panelerna i normalt rumsklimat, 40 - 60% relativ 
luftfuktighet. Tänk på att byggfukt sitter i länge i ett nybyggt hus. Varma element 
och direkt solljus kan orsaka ojämn fuktavgång från panelen. Förvara därför inte 
panelen nära element eller i direkt solljus.

Det förpackningsmaterial vi använder kan deponeras, komposteras eller förbrännas i 
godkänd anläggning för industriell förbränning. 

LG Collection är ansluten till FTI Förpacknings & Tidningsinsamlingen. 

OBS! Innan monteringen börjar, för bästa resultat, se till att 
det är rent, dammfritt och att väggen är slät. Montera bort 
eventuell blandare.

Montera inte laminatstänkpanel ovanför en golvspis med 
spisventilation riktad mot stänkpanelen.

Testa 
alltid att panelen  
passar innan den 

limmas fast!



Montering

Det här behöver du
• Mjukfog för våtrum, exempelvis silikon
• Monteringslim
• Vattenpass
• Vid långa paneler bör det vara två montörer  

Vid skarvning  
Om möjligt, placera ej skarv bakom blandare eller spis. Montera först den största 
panelen på väggen. Sätt i slejfen i den monterade panelen och montera den an-
dra panelen så att du får en liten glipa mellan panelerna. Fyll glipan med fogmassa 
och justera sedan panelen så att glipan försvinner innan lim och silikon torkar.
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1. Limma väggen med monte-
ringslim.

3 mm

2. Kontrollera med vattenpass 
att panelen hamnar i våg. 
Lämna gärna ett mellanrum 
på 3 mm mellan panel och 
bänkskiva. Har du överskåp 
bör du ha ett mellanrum 
på 5 mm mellan panel och 
överskåp.

3. Lägg silikon runt om pane-
len. Se till att det blir helt tätt 
så att vatten inte kan tränga in 
bakom skivan.



Sågning
Om du behöver såga i panelen ska du tänka på det här:

Om du använder en fintaggad handsåg, börja såga från framkanten, 
och håll sågen nästan lodrätt till en början. Pressa bara under den ned-
åtgående sågrörelsen, så att inte laminatytan fläks upp.

Använder du en elektrisk cirkelsåg eller sticksåg, såga då med 
laminatytan nedåt, så att sågtänderna skär i riktning mot laminatytan. 
Börja såga vid framkanten. Ett orent sågsnitt kan jämnas till med en fil, 
gärna metallfil. Arbeta då från laminatytan och mot baksidan.

Vid ursågningar för elurtag m.m, tänk på att ha tilläckligt med avstånd mellan urta-
gen så att inte någon del av panelen bryts eller får sprickor under monteringen.
 
Om du ska göra en ursågning, borra först hål i samtliga hörn. Borra alltid från 
laminatsida. Hörn får inte vara skarpa, eftersom det senare kan leda till sprickbild-
ning. Såga därefter med elektrisk såg eller med fintandad handsåg som beskrivits 
ovan.

Daglig rengöring
Rengör panelen regelbundet med vatten och handdiskmedel. 

Använd aldrig några slipande rengöringsmedel på laminatytan, som skurpulver, 
stålull, nylonsvamp eller liknande, eftersom detta kan repa ytan. Ytan tål ej heller 
kalklösningsmedel.

Vatten skadar inte laminatytan på något sätt, men var noga med att torka bort 
vatten så snart som möjligt så att det inte tränger in i stommen genom skarvar och 
kanter. Även ånga kan förstöra panelens stommaterial.

Garantin täcker inte skada som uppkommit genom inträngning av fukt. 



Garanti 

• LG Collection lämnar 5 års garanti mot material- och tillverkningsfel under 
förutsättning att dessa anvisningar för hantering, montering, skötsel och 
underhåll följs. 

• Om det finns några skador som faller under vår garanti, ska det snarast 
anmälas till vår återförsäljare. Anmärkningar på utförande måste göras innan 
panelen börjar monteras. 

• Monterade stänkpaneler betraktas alltid som godkända vid 
monteringens början. 

• Eventuella skador i form av repor, avskavningar eller slagmär-
ken anses då vara monteringsskador, som inte omfattas av vår 
garanti. 

• Garantin täcker inte skada som uppkommit genom inträngning 
av fukt, till exempel vid skarvar.

• LG Collection ansvarar inte för demontering och montering av ny panel.

• Paneler får returneras endast efter överenskommelse och ska emballeras väl. 
Vid retur räknas kund som varuavsändare och ansvarar därmed för korrekt 
emballering av returgodset.

• LG Collection följer i övrigt branschavtalet ABM07.
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