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Monterings- och  
skötselanvisning  

LamiSplash

Det enda stänkskyddet med svensktillverkad laminat.



Bästa montör!
För att skapa de allra bästa förutsättningarna 
för montering och livslängd av stänkskyddet 
LamiSplash från Lamiroc så råder vi er att 
ta del av denna folder. Läs således igenom 
allt innan ni påbörjar monteringen. Allt för 
att ni ska bli så nöjda som möjligt med ert 
stänkskydd från Lamiroc.

Vid leverans

•  Packa upp ditt stänkskydd direkt vid leveransen.
•  Säkerställ, innan signering, att varan är hel och inte transport

skadad.
•  Kontrollera att produkten är tillverkad enligt beställning.
•  Granska leveransen så att inga dolda transportskador finns. 

Eventuell transportskada ska anmälas inom 5 dagar från 
mottagandet. Varorna får då inte ha flyttats från ursprunglig 
leveransadress. Transportskada ska anmälas till Lamiroc och 
till transportören. 

Förvaring

Om stänkskyddet ska förvaras innan montering så tänk på 
följande:
• Stänkskyddet ska inte stå lutat mot en vägg.
•  Stänkskyddet ska förvaras liggande på ett plant underlag, vid 

förvaring på golv så ska det inte ligga direkt på golvet utan på 
pall eller strö. 

• Förvara stänkskyddet i normalt rumsklimat.

Återvinning

De förpackningsmaterial som produkten levereras i är åter
vinningsbara och kan lämnas till återvinningscentral.

Hantering

•  Bär alltid stänkskyddet på 
högkant för att undvika 
skador.       

Testa alltid  
att stänkskyddet 

passar innan  
det limmas  

upp!



Detta behövs för att montera 
LamiSplash från Lamiroc
• Monteringslim
• Vattenpass
• Mjukfog för våtrum, t.ex. silikon.

Montering

Sätt lim på väggen. Dosera enligt anvis
ningarna på limförpackningen.

OBS! Kontrollera att stänkskyddet passar 
innan limmet appliceras.

Sätt silikon runt stänkskyddet. Säkerställ 
att det blir tätt mellan stänkskyddet och 
väggen, vatten ska inte kunna komma in 
bakom skivan. 

För att få en fin silikonfog och skydda 
skivan så kan ni sätta en maskeringstejp 
på ömse sidor om fogen. Ett annat tips 
kan vara att använda en fogpinne.

Använd vattenpass, innan limningen, för 
att säkerställa att stänkskyddet hamnar i 
våg. Tryck fast stänkskyddet på väggen. 

OBS! Tänk på att lämna ett mellanrum 
på ca 3 mm mellan bänkskivan och 
stänkskyddet. Även mot eventuella över
skåp bör ett mellanrum till stänkskyddet 
lämnas.
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Om ni ska montera stänkskyddet i en 
bottenlist av aluminium så behöver ni 
även skruv, skruvdragare och eventuellt en 
metallsåg.

OBS! 
För att uppnå bästa 

resultat se till att det 
är rent och dammfritt 

innan ni påbörjar 
monteringen!

Skarvning

Undvik att placera skarvar bakom blanda
re eller spis.

Montera det längsta stänkskyddet 
först. Sätt en slejf i den fastlimmade de
len och montera den andra delen med ett 
litet mellanrum till den andra skivan. Fyll 
mellanrummet med fogmassa och styr 
sedan ihop skivorna så att mellanrummet 
försvinner och skarven blir snygg. Tänk 
på att justeringen av skarven måste ske 
innan monteringslimmet torkar.



Sågning/Håltagning

Om ni behöver såga i stänk
skyddet så tänk på följande:

•  Använd en cirkelsåg eller en 
sticksåg.

•  Såga med laminatytan nedåt så 
att sågens tänder skär mot laminatytan.

•  Blir sågsnittet inte tillfredställande så jämna till det 
med en metallfil. Tänk då på att fila från laminat
ytan mot baksidan för att minimera risken för att 
det ska bli sprickor eller att det ska flisa sig.

•  Behöver ni jacka ur skivan så tänk på att lämna 
tillräckligt med avstånd mellan urjackningarna så 
att inte skivan får sprickor eller går sönder.

•  Vid ursågningar så kan ni med fördel först borra 
hål i hörnen där ursågningen ska bli. Borra isåfall 
från laminatsidan. Såga därefter med såg enligt 
beskrivningen ovan.

Laminatskivorna finns i över 
80 färger och mönster som 
standard utan extra kostnad. 

Produkten finns med

i SundaHus



Skötsel
Om det uppkommit fläckar under 
monteringen som inte går bort med vatten 
och diskmedel, kan ni använda Tröd, 
förtunning eller Aceton (oljefri). Om ni får 
tuffare fläckar på skivan när ni arbetar i 
köket så kan även dessa tas bort på samma 
vis.

Om ni har tätat skarvar med fogmassa så 
var försiktig med att använda lösningsmedel 
på skarvarna.

Rengöring GarantiRepor

•  Stänkskyddet rengör man 
med vatten och vanligt 
diskmedel.

•  Slipande rengöringsmedel 
som stålull, skurpulver eller 
slipande svampar får inte an
vändas då de kan repa ytan.

•  Använd heller aldrig kalklös
ningsmedel på ytan.

•  Vatten är inte skadligt för 
stänkskyddet. Det är ändå 
bra att torka bort vatten då 
det annars kan tränga in 
bakom skivan genom skarvar 
och kanter.

•  Lamiroc 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, skall 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 slagmärken anses 
då vara monteringsskador, som inte 
 omfattas av vår garanti.

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

•  Lamiroc ansvarar inte för demontering 
och montering av ny panel.

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

•  Lamiroc följer i övrigt branschavtalet 
ABM07.

•  På laminat med högblank yta 
och/eller mörka färger syns 
repor lätt.  Redan vid leve
rans kan små repor finnas 
och de måste tolereras.



Adress
Lamiroc i Sverige AB

Kungsvägen 86
914 32 Nordmaling

Kontakt
Telefon 0930107 65

info@lamiroc.se
www.lamiroc.se

Made in Norrland


