Baderomsmøbler

Monteringsveiledning

Vedlagt følger et nytt Fossline-bad, og vi er overbevist om at du vil bli fornøyd, og ha glede
av dette i mange år fremover.
Et Fossline-bad er greit å montere, men nøyaktighet er likevel viktig for et godt resultat. Vi vil
anbefale deg å studere denne monteringsveiledningen nøye før du går i gang. Det vil sikre
deg et godt resultat.
Vær oppmerksom på at dersom monteringen ikke blir utført i samsvar med
monteringsanvisningen, kan reklamasjonsretten bortfalle.
Innholdfortegnelse:
 Forenklet veiledning
 Oversikt over beslag
 Nyttige mål
 Start montering
 Montering av underskap
 Overskap
 Sammenkobling av skap
 Montering av benkeplate
 Montering - justering av dører
 Montering – justering av skuffer
 Vedlikehold
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Kort og forenklet monteringsveiledning:
Fjern dører, skuffer, hyller etc. og plasser disse vekk fra monteringsplassen

Skapet plasseres i ønsket høyde. Se tegning med mål av skap og spikerslag, side 4.
Alle skap festes til veggen med 8 stk 60 mm skruer pr skap gjennom festevinkler.
Servant monteres/festes med silikon i benkeplaten og platen fuges mot vegg.
Lyset og evt. stikkontakt i skapet monteres av elektriker
Plateservant festes med silikon mot skroget

God planlegging er halve arbeidet.
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Oversikt over skruer og beslag til ditt bad
Beslag nr
Nr 1

Type
Brukes til
Skrue PH 4,5x60mm

Nr 2

Skrue SH 3,5x35mm Foringer

Nr 3

Skrue SH 3,5x30mm Benyttes til sammenkobling av åpenskap

Nr 4

Koblingsskrue 2-delt Benyttes til sammenkobling av skap

Nr 5

Festevinkel med
dekkplate

Vinkel er for det meste fastmontert i
skorget.

Skruer og beslag er pakket i medfølgende pose

720

30

Mål på skap og
spikerslag

1832

1288
652

240

337
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Start montering




For å sikre et godt resultat bør du ta deg tid til å lese hele monteringsveiledningen før
du setter i gang
Pakk ut seksjonene etter hvert som delene monteres.
Til monteringen bør du ha følgende verktøy;
o Drill
o Bor
o Skrutrekker
o Vater
o Målebånd
o Blyant
o Tvinger

 I monteringsveiledningen forutsettes det at du bruker vedlagte skruer til å feste
skrogene til veggen med. Hvis veggen er av en slik beskaffenhet at dette ikke lar seg
gjøre må du i stedet bruke plugger eller spesialskruer.
 I oversikten av beslag på side 4, ser du de beslagene/skruene som følger med.

Viktig ved montering av skrog





Vi skal nå montere skrog, og forutsetter at du har merket av hvor de forskjellige
skrogene skal plasseres.
Hvis møblene skal plasseres midt på en vegg, begynner du med det midterste
skroget.
Har du høyskap er det lurt å montere disse før du monterer overskap.
Skal møblene plasseres med utgangspunkt i et hjørne, eller ut fra en vegg, begynner
du innerst mot tilstøtende vegg

Montering av underskap
 Finn frem nødvendig montasjemateriell fra medfølgende pose.
 Monter skroget med skrue nr. 1 (PH 4,5x60 mm) gjennom fastmonterte vinkler oppe
og nede i skroget. Bruk 2 stk skruer pr vinkel. Dekkplate skyves over vinkel.
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Overskap/høyskap







Bruk skrue nr. 1 (PH 4,5x60mm)
Har du høyskap, så skal overskap være i flukt med høyskap.
Har du ikke høyskap, så skal overskap monteres i høyde 168 cm underkant av
underskap til overkant av overskap.
Pass på at skapet er i vater før du skrur dette fast til vegg.
Høyskap med andre høyder(enn 168) monteres slik at det følger samme høyde som
underkant av underskap.
Monter skroget med skrue nr. 1 (PH 4,5x60 mm) gjennom fastmonterte vinkler oppe
og nede i skapet. Bruk 2 stk skruer pr vinkel. Dekkplate skyves over vinkel.

Sammenkobling av skap







Skru skapene sammen med koblingsskruer nr 4.
Benytt skrutvinger til å holde sammen 2 skap mens man
borrer opp hull Ø-5 mm for koblingsskruer gjennom
begge sidene. Vær nøyaktig.
Det settes inn 3 koblingsskruer for hver sammenkobling.
1 stk over øverste hengsel, 1 stk under
nederste hengsel og 1 stk i midten. Alle 3 koblingsskruer
settes på linje med fremre hullrekke (37 mm inn fra
front).
Husk å holde på en treklosse på baksiden når du borrer
opp hullet for å unngå utrivning

Montering av benkeplater






Legg benkeplaten på plass.
Der hvor det kreves tilpasninger, gjøres dette først.
Eventuelt utskjæring til servant må gjøres før benkeplate monteres.
Alle utskjæringer med ”åpen” spon skal forsegles med silikon.
Hele plater komplett med vask limes til skrog med silikon. Dette må tørkes/herdes til
neste dag før det tas i bruk.
 Porselen og lignende vasker monteres/limes med silikon. Etter vask er montert fuges
ytterkanten vask med silikon. Dette for å hindre vanninntregning.
 Når platen er festet, legges en silikonfuge mellom benkeplaten og vegg. Bruk også
silikon mellom benkeplate og nedfelte servant. Her kan man med fordel bruke en
finger dyppet i såpevann, for å få fugen fin.
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Montering og justering av dører
Montering av dørhengsel på festeplate

Demontering av dørhengsel fra festeplate

Justering dør inn/ut mot skrog Justering dør opp/ned

Deaktivering av demp dør

Justering dør inn/ut vertikalt

Aktivisering av demp dør
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Montering og justering av skuffer

L
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VEDLIKEHOLD AV KJØKKEN, BAD OG GARDEROBE
Hvordan tar du vare på ditt nye Fossline-produkt
Uansett materiale er det viktig å huske at man daglig rengjør produktene. Et rent produkt
holder seg pent år etter år. Vi som produsent har valgt materialer som er egnet til de
forskjellige formål. Nå er det opp til deg å vedlikeholde.
Generelt



Vann og annet søl må umiddelbart tørkes vekk, ellers kan fuktigheten forårsake fuktskader.
Kjøkken, bad og garderobeinnredninger er bygd opp av levende materialer, eksempelvis tre.
Det er derfor viktig å passe på at inneklimaet er riktig. Ved normal romtemperatur på 17 til 25 grader
celsius skal luftfuktigheten være mellom 45 og 55 %. Blir luftfuktigheten for lav kan treverket krympe
og sprekke.
Vær spesielt oppmerksom på inneklimaet om vinteren. Kombinasjon kaldt uteklima og varmepumper
kan gi for lav relativ luftfuktighet som kan gi krymp og sprekker i treverket.

Skrog, dører etc.





Det daglige renholdet bør skje med en myk fuktet klut, fuktet i rent lunkent vann. Det bør tørkes med
en tørr klut til slutt.
Der hvor flekker etc. ikke fjernes på denne måten kan følgende fremgangsmåte benyttes;
 På alle flater bruker du lunkent vann tilsatt vanlig milde rengjøringsmiddel som finnes i huset, f.eks
Zalo.
 Bruk ikke midler som inneholder voks, da dette kan ”isolere” vanndråper for eksempel i
treets porer. Her snakker vi om grønnsåpe etc.
Spesielt vanskelige flekker kan fjernes med White Spirit. NB: husk å skylle med lunkent vann og tørk av
med tørr klut. Du skal aldri bruke aceton, salmiakk, skuremidler eller annet med slipende effekt.

Benkeplater i høytrykkslaminat








Etter montering bør platene gjøres grundig rene. Bruk tynner og/eller sprit og la dette trekke 30 sek.
på platen. Samtidig børster/skrubber du med en børste eller en klut. Vask deretter platen med
grønnsåpevann eller Klorin, og tørk av med en ren klut til slutt.
Flekker som ikke lar seg fjerne med vann, kan vanligvis fjernes med en blanding av vann og Klorin
(50/50). Aceton kan også brukes. Vask benkeplaten godt med vann etter behandlingen. Har du fått
laminatplate med heltre forkant, vær nøye med at ovennevnte midler ikke blir brukt på forkanten.
Etterbehandling og vedlikehold av heltre forkant utføres som beskrevet nedenfor under kap.
benkeplater i heltre.
Til det daglige renhold benyttes rent varmt vann uten vaskemiddel. Dette da vaskemiddel på lang
sikt gir en fet overflate. Du kan bruke rengjøringsmiddel som for eksempel Zalo dersom det ikke
kan brukes bare vann.
Bruk aldri rengjøringsmidler som riper. Her kan nevnes skurekluter, stålull eller lignende.

Benkeplater i heltre og forkantlist i heltre på laminat benkeplate





Alle benkeplater/kanter i heltre må oljes eller vokses. Dette for å beskytte treet mot fuktighet og
uttørring.
Rengjøring
 Til daglig rengjøring anbefales alminnelig såpevann, f. eks. Zalo, og klut.
 Bruk IKKE konsentrert såpe/oppvaskmiddel
Etterbehandling/vedlikehold
 Heltre benkeplater blir penere og holder lengre, dersom de som ny etterbehandles med olje eller
voks.
 Dersom olje benyttes må etterbehandlingen foretas 5 ganger like etter montering. VIKTIG!!!!
 Deretter 1-2 ganger i løpet av de 2-3 første måneders bruk, inntil platen har fått en robust og mettet
overflate.
 Dersom olje med voks benyttes, er det nok med et strøk etter montering.
 Deretter må platen etterbehandles etter behov.
 HUSK: Ubehandlede plater må behandles på begge sider før montering.
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OBS: Unngå lengre tids påvirkning av vann på platene, fra for eksempel kluter, kopper, tallerkener vaser
etc.



Påføring/tørketid
 For å oppnå best mulig resultat bør man varme opp oljen/voks til ca 35-45°C, og påføre den med en
klut.
 Etter ca. 30-45 minutter må platen tørkes med en tørr klut. Overskytende olje samt oljesøl på
underlag, gulv og lignende må fjernes straks.
 Tørketid ca 12 timer. Platene kan taes i bruk ca. 18-24 timer etter siste oljepåføring.
 Vi anbefaler å kjøpe oljen i fra Fossline.
Til det daglige renhold benyttes rent varmt vann uten vaskemiddel. Dette da vaskemiddel på lang
sikt gir en fet overflate. Du kan bruke rengjøringsmiddel som for eksempel Zalo dersom det ikke
kan brukes bare vann.
Bruk aldri rengjøringsmidler som riper. Her kan nevnes skurekluter, stålull eller lignende.
Er du uheldig å søle rødvin, rødbetesaft eller annen sterk fruktsaft, bør dette tørkes av
omgående for å hindre misfarging av treet.
Bruk: Tåler ikke varme kasseroller.
Reparasjoner: Ved småskader kan platen slipes, og bygges opp med olje over skaden, for deretter å
olje hele platen til slutt.








OBS: Oljen kan være selvantennelig når den suges opp i porøse stoffer. Brukte stoff- og
papirkluter må derfor straks brennes, eller oppbevares brannsikkert.

Kontaktinfo:
Foss Snekkeri AS
7336 Meldal
Tlf: 72495800
post@fossline.no
www.fossline.no
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