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Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med din nya stänkpanel från LG 
Collection. För att skapa bästa möjliga förutsättningar till ett långt liv 
för din stänkpanel råder vi dig att läsa igenom denna folder innan du 
börjar monteringen av panelen. 

HEJ!

INNAN DU BÖRJAR
• Packa upp din panel direkt när godset anländer.   

• Kontrollera innan signering att godset inte är transportskadat.

• Kontrollera att panelerna är tillverkade enligt beställning 
och titta också efter dolda transportskador. En dold 
transportskada måste anmälas inom fem dagar från mottagandet. Varorna 
får inte ha flyttats från ursprunglig leveransadress. Anmäl transportskada 
till LG Collection om transport skett med Schenker, annars direkt till 
transportören. 

• Om panelerna inte kan monteras samma dag de levereras, skall de förvaras 
liggandes plant dock aldrig direkt på golvet utan på någon form av strö - 
aldrig stå lutade mot en vägg. Förvara panelerna i normalt rumsklimat, 
40 - 60% relativ luftfuktighet. Tänk på att byggfukt sitter i länge i ett 
nybyggt hus. Varma element och direkt solljus kan orsaka ojämn fuktavgång 
från panelen. Förvara därför inte panelen nära element eller direkt solljus.

Det förpackningsmaterial vi använder kan deponeras, komposteras eller 
förbrännas i godkänd anläggning för industriell förbränning. 

LG Collection är ansluten till FTI Förpacknings & 
Tidningsinsamlingen.

OBS! Innan monteringen börjar, för bästa resultat, se 
till att det är rent, dammfritt och att väggen är slät. 
Montera bort eventuell blandare.

Montera inte laminatstänkpanel ovanför 
en golvspis med spisventilation riktad mot 
stänkpanelen.

TESTA 
alltid att panelen  
passar innan den 

limmas upp!



MONTERING UTAN ALUMINIUMLIST

DET HÄR BEHÖVER DU
• Mjukfog för våtrum, exempelvis silikon
• Monteringslim
• Vattenpass (skruvdragare om du vill montera 

bottenlist i aluminium med skruv) 
• Vid långa paneler bör det vara två montörer

1) 2)

3)

1) Limma väggen med monteringslim. 2) Kontrollera med vattenpass innan limningen 
att panelen hamnar i våg. Montera fast panelen 
på väggen.

OBS! Lämna alltid ett mellanrum på 3 mm 
mellan panel och bänkskiva. Har du överskåp bör 
du ha ett mellanrum på 5 mm mellan panel och 
överskåp.

VID SKARVNING 
Om möjligt, placera ej skarv bakom blandare eller 
spis. Montera först den största panelen på väg-
gen. Sätt i slejfen i den monterade panelen och 
montera den andra panelen så att du får en liten 
glipa mellan panelerna. Fyll glipan med fogmassa 
och justera sedan panelen så att glipan försvinner 
innan lim och silikon torkar.

3) Lägg silikon runt om panelen. Se till att det blir 
helt tätt så att vatten inte kan tränga in bakom 
skivan.

3 mm
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1) Beroende på panelens tjocklek kan tejpkuddar 
behövas. Klistra på tejpkuddar på framsidan av 
bottenlisten med ca 20 cm mellanrum, låt skydds-
plasten på tejpen sitta kvar. 

Lägg silikon på undersidan av listen och limma 
eller skruva, med platthuvad monteringsskruv, 
listen på plats. Se till att framkanten ligger dikt an 
mot bänkskivan och att silikonet tätar ordentligt. 
Kontrollera med vattenpass att listen ligger i våg.

MONTERING MED ALUMINIUMLIST

1)

2) Fäst listerna med silikon, använd tejpkuddar 
vid behov enligt fig. 1. 

Har du hörn där du behöver sammanfoga 
lister, läs instruktioner på baksidan. 

3) Lägg silikon i bottenlisten och limma 
monteringslim på väggen. 

OBS! Testa alltid att panelen passar innan 
limning.

Om du behöver skarva en kantlist, för in 
skarvningsbiten i de mötande ändarna för bättre 
stabilitet i skarven.

Tejpkuddar

Silikon

2)

3) 4)

4) Sätt ner panelen i bottenlisten och tryck sedan in 
den mot väggen. Se till att silikonet tätar ordentligt.

VID SKARVNING 
Om möjligt, placera ej skarv bakom blandare eller 
spis. Montera först den största panelen på väg-
gen. Sätt i slejfen i den monterade panelen och 
montera den andra panelen så att du får en liten 
glipa mellan panelerna. Fyll glipan med fogmassa 
och justera sedan panelen så att glipan försvinner 
innan lim och silikon torkar.

Har du kant- och/eller topplister, men ingen bottenlist, kan du följa ”Montering utan 
aluminiumlist” och sätta på lister innan panelen monteras på vägg (instruktioner i punkt 2).
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SÅGNING
Om du behöver såga i panelen ska du tänka på det här:

Om du använder en fintaggad handsåg, börja såga från framkanten, 
och håll sågen nästan lodrätt till en början. Pressa bara under den nedåtgående 
sågrörelsen, så att inte laminatytan fläks upp.

Använder du en elektrisk cirkelsåg eller sticksåg, såga då med 
laminatytan nedåt, så att sågtänderna skär i riktning mot laminatytan. 
Börja såga vid framkanten. Ett orent sågsnitt kan jämnas till med en fil, 
gärna metallfil. Arbeta då från laminatytan och mot baksidan.

Vid ursågningar för elurtag m.m, tänk på att ha tilläckligt med avstånd mellan urtagen så att 
inte någon del av panelen bryts eller får sprickor under monteringen.
 
Om du ska göra en ursågning, borra först hål i samtliga hörn. Borra alltid från laminatsida. 
Hörn får inte vara skarpa, eftersom det senare kan leda till sprickbildning. Såga därefter med 
elektrisk såg eller med fintandad handsåg som beskrivits ovan.

HÖRN OCH VINKLAR MED LIST
Om du sätter list runt din panel och har en 90° vinkel så kan du sammanfoga bottenlisterna 
med ett inner- eller ytterhörn (se bilder) eller gira ihop dem. Samma princip gäller för topplister. 
För att få en mjuk övergång i hörn mellan kantlist och topplist finns rundat ytterhörn. 

INNERHÖRN 
BOTTENLIST VINKEL

RUNDAT INNERHÖRN
TOPPLIST VINKEL

RUNDAT YTTERHÖRN
KANTLIST

INNERHÖRN 3-VÄGSLÖSNING
BOTTENLIST VINKEL



EFTER MONTERINGEN
Under monteringen skall skivorna skyddas mot smuts och skador. Det kan dock ändå bli 
fläckar under monteringen. Blir det inte rent med vatten och diskmedel, kan du använda LG 
LaminatCleaner, T-Röd, förtunning eller Aceton (utan olja). Även tuffare fläckar som uppstår vid 
normalt användande av kök kan avlägsnas på detta vis.

Skarvar som är tätade med fogmassa: var försiktig med lösningsmedel på själva skarven. 
Eventuella fläckar av fogmassa tar du bort med medföljande microfiberduk.

VÄRME
En elektrisk kaffebryggare, liksom frityrgrytor och andra varma apparater och kokkärl, bör ej 
vara i kontakt med laminatet på panelen.

REPOR
I laminat med högblank yta och/eller mörka färger syns ändå repor väldigt lätt. 
Små repor kan därför finnas redan vid leverans, och måste accepteras.
 
Vanliga köksredskap åstadkommer normalt ingen skada, men ytan kan repas 
av vassa verktyg.

DAGLIG RENGÖRING
Rengör panelen regelbundet med vatten och handdiskmedel. 

Använd aldrig några slipande rengöringsmedel på laminatytan, som skurpulver, stålull, 
nylonsvamp eller liknande, eftersom detta kan repa ytan. Ytan tål ej heller kalklösningsmedel.

Vatten skadar inte laminatytan på något sätt, men var noga med att torka 
bort vatten så snart som möjligt så att det inte tränger in i stommen genom 
skarvar och kanter. Även ånga kan förstöra panelens stommaterial.

Garantin täcker inte skada som uppkommit genom inträngning av fukt. 



GARANTI

• LG Collection 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.

• LG Collection 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.

• LG Collection följer i övrigt branschavtalet ABM07.
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