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Monteringsanvisningar
by Cosentino®

Åtgärder Före
Installationen
1. Urtag för diskho i bänkskivan.

Så här installerar du Silestone®s undermonterade
diskho i bänkskivan med fästningsrem.

Urtaget bör vara 2 mm. mindre än vaskens
inre storlek. För CNC-operationer måste
hålet överensstämma med den mall som
finns i diskhons förpackning.

En 2-3 mm bred avfasning måste göras
på undersidan av bänkskivan som sedan
kommer att fungera som bindningsfog med
diskhon och samtidigt göra skarven mindre
synbar.

Detalj
Baksidan

2-3mm.
Avfasning

Diskhons storlek

Vi ber dig ägna särskild uppmärksamhet åt
följande anvisningar:

Handfatmodeller Integrity

De beskrivna åtgärderna är avgörande för
en korrekt installation av Silestone®s diskho
i bänkskivan.

ONE: 51x41x15 cm
DUE S: 34x37x15 cm
DUE L: 51x37x15 cm
DUE XL: 67x43,5x21 cm
Q: 51x41x15 cm

Cosentino S.A. ansvarar inte för
eventuella fel som uppstår på grund av att
anvisningarna inte följts.
Cosentino rekommenderar detta förfarande
av följande skäl:
Det är en mycket enkel installation och
kräver inga specialverktyg.
Om du av någon anledning vill byta ut en
installerad Silestone® diskho, behöver du
inte byta bänksskivan eftersom diskhon kan
tas bort utan att skivan skadas.

3. Rengöring av delarna
som ska limmas.
Urtag

2. Polering av urtaget för diskhon.
Polering av insidan på bänkskivan med en
handpoleringsmaskin utgör ett utmärkt
tillfälle för installatören att kontrollera
eventuella brister som kan förhindra en
direkt kontakt mellan bänkskivan och
diskhon.

Innan silikonet läggs på, ska limningsytan
på de två delarna (bänkskiva och diskho)
noga rengöras med lösningsmedel eller
alkohol. Annars kommer tätningsmassan
inte att fästa ordentligt, vilket kan
orsaka vattenläckage mellan skivan
och diskhon. Se till att silikonets färg om
möjligt överensstämmer med resten av
installationen.

Ytor som ska rengöras

Cosentino SA kan inte hållas ansvarig för
eventuella färgvariationer mellan diskhon
och bänkskivan när de tilverkats var för sig.

Yta som ska mätas:
2-3 cm

Ytor som ska rengöras
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4. Installation utav fästremmar.
Silestone®-diskhon innehåller två
fästremmar/säkerhetsbälten. De hjälper till
att stödja diskhon.

Upphängningkit består
av följande delar:
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Installation av fästremmar:
Banden är fästa med skruvar i en sida av
köksmöbeln/skåpet
Innan du fäster remmarna, kommer det att
bli nödvändigt att göra 2 borrhål på vardera
änden för att fästa skruvarna.

5. Applicering av silikon.
Applicera silikonet på diskhonskanten. Kom
ihåg att använda rätt färg, COLORSIL, för
att täta och fästa diskhon till bänkskivan.
(COLORSIL levereras med diskhon).

Försäkran om överensstämmelse
med EU-direktiv:
Cosentino SA, väg A-334, km
59 (04850) Cantoria Almería,
tillkännager under exklusivt ansvar
att produkten överensstämmer:

Fästremmar

6. Montering av diskhon vid
bänkskivans undersida.

x2

På andra sidan av möbeln/skåpet skruvas
träspännen, med två skruvar och två brickor
för varje spänne.

Skruvar

x8

Träspännen

Trä igenom remmarna genom spännena och
placera diskbänken på dessa.
Sträck bältena/remmarna och skruva i den
nedre delen av denna sida.

x2

Brickor
x4

Försäkran om
Överensstämmelse
CE

Bältena bör fästas på så sätt att man får
största möjliga spänning/stöd för diskhon.

När silikonet har lagts på, ska diskhon
lyftas upp i bänkskivan med hjälp av
förankringssystemet och stödet anpassas
med bultarna till en nivå som garanterar
att tätningsmassan kommer i kontakt med
diskhon och bänkskivan.
Se till att en perfekt kontakt säkerställs och
att bultarna inte dras åt för hårt.
Torka av eventuellt överflödigt silikon, innan
det torkar. Cosentino rekommenderar
användning av CLEANCOLORSIL.
Använd inte produkter som innehåller
METYLENKLORID.

Bänkskiva

Diskho
Fasthållningsremmar

Typ: Silestone® Vask
Namn: ONE
Användning: hushållsbruk
Till vilken denna deklaration är
avsedd, med de normer eller
andra normerande dokument:
EN 13310: Diskhoar. Funktionella
krav och prövningsmetoder.Och
att det överensstämmer med
RÅDETS DIREKTIV av den 21
december 1988 om tillnärmning av
medlemsstaternas lagstiftning om
material och produkter avsedda
att komma i kontakt med livsmedel
(89/109/EEG).
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“Gör-det-själv” Installationsguide
för Silestone® inbyggda diskhoar.

4. Användning av Solumastic.
Fördela Solumastic i ett jämnt lager längs
hela kanten.

Om du ej har tillbörliga verktyg eller tillräcklig kunskap för denna typ
av montering, rekommenderar Cosentino er att iinte försöka. Anvand
istället det första alternativet.

1. Urtag för diskho i bänkskivan.
Urtaget bör vara 3mm mindre än vaskens
inre storlek, även om detta också beror
på installatören, med tanke på att desto
mindre flänsen är, desto mindre är behovet
av efterjusteringar.

Sink size

3. Rengöring av delarna
som ska limmas.
Innan silikonet läggs på, ska limningsytan
på de två delarna som ska sättas ihop
(bänkskivan och diskhon) noga rengöras
med lösningsmedel eller alkohol. Annars
kommer tätningsmassan inte att fästa
ordentligt, vilket kan orsaka vattenläckage
mellan skivan och diskhon. Se till att
silikonets färg, om möjligt överensstämmer
med bänkskivans färg.

Ytor som ska rengöras

Cut hole

7. Tätning av mellanrummet
i fogen mellan diskhon och
bänkskivan.
Mellanrummet mellan diskhon och
bänkskivan måste fyllas i med harts,
annars kan bänkskivan skadas. Det är
också lämpligt att limma fast små bitar
av Silestone® på bänkskivan och diskhon
för att förstärka limfogen. Sätt inte
förstärkningsdelarna så att de täcker
avloppet.

Fiberglasnät

5. Tätning mellan diskhon
och bänkskivan.
När hartset har fördelats i ett jämnt lager,
måste klämmor användas för att fästa
vasken i bänkskivan tills den absorberar så
mycket harts som möjligt. All harts som inte
absorberas, kommer att förvandlas till en
synbar skarv. Det här limningssystemet är
ganska likt ett 2 + 2 förfarande, eller då man
gerar en kant för att dölja skarven mellan
två bitar.

8. Förstärkning av bänkskivan.
För att förstärka diskhons och
bänkskivans struktur, är det tillrådligt att
förstärka underfrån enligt bilden nedan.
Förstärkningen bör fästas längs med hela
bänkskivans undersida.

2. Försänkning i arbetsskivan.

Bänkskiva

Diskho

Det är nödvändigt att göra en 23 mm bred
urfräsning runt urtaget för att på så sätt
ge utrymme för materialets tjocklek (5mm).
Denna process styrs av ett CNC-program.

Förstärkningslist

6. Rengöring av ihopsatta delar.
Ytor som ska rengöras

Rebate

Rengör delarna med lösningsmedel eller
alkohol på ett avstånd om ca 10 cm runt de
limmade delarna.
Ytor som ska rengöras

9. Avfasning.
När diskhon är fastsatt i skivan, råder vi dig
att slipa de inre kanterna och skapa en
avfasning för att åstadkomma en diskret
skarv mellan bänkskivan och diskhon.

23mm

5mm

Final
touch
Cut hole

Diskho

Bänkskiva

