
Se till att det finns god ventilation över och omkring diskmaskinen. En del diskmaskiner släpper ut het ånga mot bänk-
skivans underkant, vilket bänkskivan ej tål. Speciellt utsatt är övergången mellan framkant och undersida. Där bör 
skivan få ett extra skydd av tätande lack, fuktspärr eller vår anpassade Alu-tape (artnr A0737). Anmärkningar mot att 
skivan sväller vid en diskmaskin täcks inte av garantin. Diskmaskiner levereras ofta med skyddslist av aluminium eller lik-
nande. Denna ska alltid monteras så att den täcker övergången mellan skivans undersida och framkantens list/laminat. 
 
Många moderna diskmaskiner är numera designade så att de sluter tätt mot bänkskivans undersida. Dessutom är de 
dåligt isolerade och utsätter därför bänkskivan för alltför hög värmepåfrestning.

Som tillbehör finns ThermoReflect (artnr A0807) vilket är en reflekterande isolering som kraftigt motverkar värmestrål-
ning och ånga ifrån diskmaskin. Denna monteras på undersidan av bänkskivan, ovanför diskmaskinen. Om den inte 
är levererad monterad från LG Collection så fästs den med 5 stift (häftpistol), ett i varje hörn samt ett stift i mitten. I 
framkant fästs ThermoReflect ski van med Alu-tape. Extra viktigt är att tejpen täcker skarven mellan laminatkanten och 
undersidan på laminatbänkskivan. Ven tilation runt och över diskmaskinen måste dock alltid finnas så att den varma 
luften kan ventileras bort från skivan. 

I framkant på undersidan av bänkskivan 
fästs Alu-tapen längs med hela kanten 
ovanför diskmaskinen, som skydd för 
värme och ånga från diskmaskinen.

Artikelnr: A0737 
50x3400 mm

Var rädd om bänkskivan
Allt fler diskmaskiner har funktionen att luckan öppnas när programmet är klart. När luckan öppnas stiger ånga mot bänk-
skivans framkant, vilket i längden kan skada bänkskivan.

Nedan anvisning följer våra monteringsanvisningar och vi vill lyfta detta lite extra för att belysa vikten av rätt hantering för 
bänkskivans livslängd.

Diskmaskin
Tänk på följande:

• Ventilation

• Ingen skarv över diskmaskin

• Ångskydd

• Diskmaskinen ska ha isolerad 
toppyta


