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Förvaring av träskivor 
Låt träskivan ligga i sin förpackning på ett jämnt underlag i det rummet den 
skall monteras i minst 48 timmar. Skydda skivan mot extrema 
temperaturförändringar. 
OBS! Förvara EJ skivan stående eller bredvid en värmekälla då skivan kan 
komma att deformeras. Om detta skulle hända lägg skivan plant någon dag 
för att den ska räta ut sig. 
 
Före montering 
Före montering är det viktigt att olja in skivan ordentligt runtom 2 gånger. Var 
extra noggrann med bakkant, undersida, kortsidor, samt insidan av 
urtagningar. När skivan väl är monterad kan dessa ytor vara oåtkomliga. Vi 
rekommenderar att dessa ytor oljas en extra gång för att försäkra att oljan 
trängt in tillräckligt djupt in i träet. 
Stryk på oljan med en svamp eller en mjuk trasa. Använd aldrig stålull att slipa 
ytan med då detta kan missfärga skivan när den är fuktig. Tillåt skivan att 
absorbera så mycket olja som möjligt. Torka av skivan efter 15 min och låt 
sedan skivan torka 6-8 timmar innan andra behandlingen. 
 
VARNING! 
Trasor och svampar som använts till inoljning kan börja brinna, vänligen 
förvara eller kassera på ett säkert ställe. 
 
Förberedning av rummet 
Se till att allt murbruk samt rörmokeri är utfört och har torkat innan träskivan 
monteras. 
 
Tillpassning 
Vid användning av en fintandad såg typ cirkelsåg, vänd ovansidan uppåt. Vid 
användning av fogsvans, vänd ovansidan nedåt. Alla sågade kanter behöver 
oljas minst tre gånger. 
 
Montering av träskivan 
Då träskivan är ett levande material som krymper och vidgas i samband med 
förändringar i temperatur och fukt är det viktigt att den monteras med omsorg. 
Lämna alltid 5mm utrymme till omgivande material som sten, stål, väggar och 
avloppsrör. Vi rekommenderar att använda silikon av bästa kvalitet (vitt eller 
genomskinligt) där det behövs. Skivan bör fixeras var 20cm med möbelbeslag 
och skruv mot omgivande väggar och skåp. Använd även möbelbeslag för att 
montera skivan mot vägg om det ej finns skåp under. Förborra hål för skruvar 
i bänkskivan för att undvika sprickbildningar. Skruvar ska borras minst 15mm 
in i skivan om tjockleken tillåter. 
 
Fixering av träskivan mot skåp 
Använd möbelvinkelbeslag för att fixera skivan mot underredet. Det avlånga 
hålet på beslaget ska skruvas fast i undersidan av skivan. Använd alltid 
metallbricka tillsammans med skruven för att tillåta rörlighet för träet. 
 
Fixering av träskivan mot murverk 
Se till att murverket har torkat ordentligt. Limma en fuktavstötande folie på 
undersidan av den inoljade träskivan i förebyggande syfte. Fixera med lim. 
Detta hjälper till att forma en fuktbarriär mellan träet och murverket. Vi 
rekommenderar att skivan fixeras med alternerande fästande punkter längs 
med skivan för att undvika att den slår sig. 
 
Hörnlösningar 
När man ska foga ihop träskivor i en hörnlösning rekommenderar vi att 
kopplingsbeslag samt standard träbult används för att undvika att skivan 
senare slår sig på grund av temperaturförändringar. Behandla kanterna på de 
två skivorna ordentligt med olja före sammanfogning och montering. 
 
Vitvaror 
När diskmaskin eller tvättmaskin ska installeras under bänkskiva 
rekommenderar vi att en isolerande folie limmas som fuktspärr mellan 
bänkskivan 

och köksmaskinen för att skydda mot fukt och hög värme. Lämna 
minst 25mm ovan köksmaskinen för ventilation samt 15mm mellan maskin 
och närliggande skåp för säker ventilation. 
 
Infällning av spishällar, kakel och stenmaterial 
Lämna alltid minst 5mm mellanrum till andra material. Använd flexibelt silikon 
för att fylla dessa expansionsutrymmen. Träet kan spricka om utrymme ej 
lämnas mot närliggande material. Vid montering av träskiva intill värmepanna 
typ AGA-spis, lämnas minst 40 mm ventilations-utrymme. 
 
Montering av infälld diskbänk 
Expansionsutrymmen måste lämnas runtom och öppningen ska tätas med 
flexibelt silikon. Var observant och noggrann då det finns risk för 
vattenpenetrering in i träets kärna. Vid positionering, sågning och 
silikontätning av diskbänk läs och följ alltid tillverkarens instruktioner. Skivan 
kan knäckas om distans från kant till håltagning är liten och skivan hanteras 
ovarsamt. 
 
Montering av underlimmad diskbänk 
Vid montering av underlimmade diskbänkar rekommenderar vi att fackmän 
utför arbetet. 
 
Löpande underhåll 
Under de första veckorna är det viktigt att oljebehandla träskivan kontinuerligt 
samt att ej låta träet vara i kontakt med vatten mer än absolut nödvändigt då 
detta kan leda till missfärgning. Träet måste mättas med olja för att få ett 
kontinuerligt skydd. 
Olja skivan, vänta 15 min och torka sedan av överflödig olja. Det är bäst att 
göra denna behandling på kvällen så att skivan kan torka under natten. Efter 
första veckan oljas skivan en gång i veckan, sedan ökar tiden mellan 
oljebehandlingarna tills man kan torka av skivan med oljig trasa en gång i 
månaden för att återställa ytskiktet. 
Som en guide kan man säga att det är dags att olja när skivan i kontakt 
med vatten blir fläckig eller känns torr vid beröring. 
Vi rekommenderar att man oljar in träskivan 4 gånger per år. 
Om vattnet formar en droppe på skivan är den mättad av olja. 
Vid oljning, kom ihåg att torka av skivan efter 15 min och låt sedan skivan 
torka 6-8 timmar innan andra behandlingen. Var speciellt noggrann med 
kortsidor samt sågade kanter för att de ska bli mättade av oljan. Stryk på oljan 
med en svamp eller en mjuk trasa. Använd aldrig stålull att slipa ytan med då 
detta kan missfärga skivan när den är fuktig. 
 
Lagning 
Efter år av slitage är det möjligt att bänkskivan kan ha blivit missfärgad eller 
repad. Detta åtgärdas genom att slipa skivan med en slipmaskin eller med 
sandpapper och därefter olja in den igen. Den blir då som ny igen. För mindre 
skador putsa endast skadat område och olja igen. 
 
VIKTIGT! 
Placera EJ varma kastruller eller stekpannor direkt på träskivan. Använd 
skärbräda när du förbereder mat. Undvik kontakt med vatten under längre 
perioder, torka omedelbart av med torr trasa. Rengör skivan med ljummet 
vatten och lite diskmedel på en trasa. Glöm ej att olja din träskiva 
regelbundet. 
 
VARNING! 
Trasor och svampar som använts till inoljning kan börja brinna, vänligen 
förvara eller släng på ett säkert ställe. 
 
GARANTI 
RUSTAS garanti gäller inte monterade eller på annat sätt bearbetade skivor 
som spricker i träet eller slår sig, då dessa fel uppkommer på grund av 
felbehandling(se råd om skötsel och montering). 
RUSTAS garanti gäller endast sprickor i limfogar. 


