
Enamello Kitchen FrontMontageinstruktioner

Förberedelser innan du påbörjar montaget 
Enamello Kitchen Front monteras direkt mot be	 ntligt kakel, betong eller gipsskiva.  Vi rekommenderar att 
vara två personer för att underlätta montaget och lättare ha möjlighet att lyfta och placera Enamello Kitchen 
Front på bästa sätt.

OBS: Skivan/skivorna skall förvaras på plant underlag i normal rumstemperatur direkt från mottagandet för att undvika skador.

Skydda köket & er själva

Lägg skyddspapper på golvet och andra ytor du vill 
skydda (som exempelvis bänkskiva, spis etc.). Bestäm dig 
också för om du vill montera skivan med karborreband 
eller lim.

Preparera väggen/väggarna

För bästa resultat bör väggen/väggarna som 
Enamello Kitchen Front monteras på vara så jämna som 
möjligt. Vi rekommenderar att en ojämn vägg slipas och 
spacklas innan montage. Blandare och annan köksinred-
ning som kan försvåra montaget bör tas bort. Arbeta 
med en skiva i taget.
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Kära Enamellokund,
Tack för din beställning. Vi lovar att din Enamello Kitchen Front kommer vara elegant, smart och lätt att 
göra ren under många år framöver. Montaget är enkelt men för att du ska få bästa resultat rekommen-
derar vi att läsa hela instruktionen innan du påbörjar uppsättningen.

Vänliga hälsningar, Enamello



Enamello Kitchen FrontMontageinstruktion

1) Applicera kardborrband eller sätt-eller montagelim på 
skivans baksida. Använd tandad spackel eller limspruta 
när skivan är i plant läge på golvet. 
Om du väljer att fästa skivan med kardborreband appli-
cera dessa i 10 cms längder i neder- och överkant med 
ca 30 cms mellanrum.
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3) Håll skivan i kanterna medan ni lyfter skivan på plats. Ställ 
skivan i nederkant mot bänkskivan och tryck fast den 
mot väggen. Fixera skivan mot väggen genom att appli-
cera ett jämnt tryck över hela skivan. Sätt skivan i press i 
5-10 minuter (beroende på vilket lim ni använder, detta 
behövs ej då du använder kardborreband).

4) Repetera steg 1-3 för varje skiva. 
OBS: Vid montage av � era skivor i hörn, prova hur skivorna 
ska sitta innan ni applicerar lim och monterar.

Montageinstruktioner

Vid montering:
•    Silikon
•    Sättlim/kardborre 
•    Tandad spackel eller  
     limspruta
•    Fogmassa/silikon 
     (valfri färg)
•    Skyddspapper

För att garantin på din Enamello Kitchen Front skall 
gälla skall montageinstruktionerna följas.

Vi rekommenderar att skivan/skivorna fästs mot 
väggen så att nederkanten av Enamello Kitchen Front 
löper ned bakom bänkskivan. Sätter du skivan direkt mot 
bänkskivan bör du vara noggrann när du tätar skarven 
med en silikonfog.

Rekommendationer för anpassning på plats 
Det går utmärkt att göra utskärningar för exempelvis eluttag eller 
kablar på egen hand. Använd hårdmetallklinga och såga genom 
fuktspärren från baksidan. Tejpa gärna emaljsidan innan sågning 
för att minimera � isning av emaljen. En viss � isning är helt normal 
och beror på att emalj är ett hårt och slitstarkt material.

www.enamello.se


