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HANDBOKEN ÄR AVSEDD ATT 
GE ALLMÄN INFORMATION OM 
UTFORMNING, FÖRPACKNING, 
HANTERING OCH MONTERING AV EN 
DEKTON®-BÄNKSKIVA

Vi rekommenderar att du konsulterar annan information om Dekton® som 
handböcker eller  säkerhetsavsnitt innan du börjar utföra något arbete. 
För att konsultera dessa dokument kan du gå till webbplatsen  
www.dekton.com eller kontakta Cosentino, S.A.
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DESIGNPRINCIPER

MÅTT 

Exakta mått är avgörande för 
ett effektivt arbete. Dessutom 
bör du vara medveten om att 
god överensstämmelse måste 
upprätthållas mellan mätning, 
bearbetning och montering. 

De verktyg som används för att 
mäta bänkskivan är: Måttband, 
vattenpass (2 meter), vinkelhake, 
blyertspennor, linjal och rutat 
papper (i förekommande fall).

Det blir allt vanligare med 
bänkskivor i stora stycken. Sådana 
stycken är mycket tunga och ytan 
kan komma till skada om inte 
underlaget är jämnt eller korrekt 
anpassat. Dekton® rekommenderar 

att placera skarvar i komplexa 
geometrier och i vinkel.

Det bör ägnas särskild 
uppmärksamhet åt L-formade 
stycken. Följ grundligt 

rekommendationer gällande 
förstärkning på insidan och stöd 
under bänkskivan enligt följande 
avsnitt. Om designen tillåter 
så rekommenderar Dekton® 
utformning av bänkskivor i L-form.

FORMATUTFORMNING

2250

2 cm

9702030620

620

620

2820

1640

Under mätningen av inredningen 
är det viktigt att kontrollera 
möblernas skick. Innan arbetet 
påbörjas ska det kontrolleras 
att inredningen är jämn och har 
hela och stabila ytor, samt om 
eventuella defekter förekommer.

Gör en skiss av arbetsområdet 
och bänkskivans format och 
stycken för att säkerställa korrekt 
mätning. Kontrollera att skarvar 
och stycken är korrekt utformade 
(storlek, geometri, snitt)
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R5mm
45º

3mm

45º

R5mm
3mm

1) BÄNKSKIV 
 MED RAK KANT 

2) BÄNKSKIVA 
MED KANT I VINKEL 

3) ANDRA 
MÖJLIGHETER

ALTERNATIV A

ALTERNATIV B

ALTERNATIV A

Bänkskivor med rak kant eller 
kant i vinkel.

ALTERNATIV B

Bänkskiva med rak kant.

Beroende på Dekton® -yta 
rekommenderas att fortsätta 
utformningen för att uppnå 
en effektiv och praktisk 
designlösning.

 
På bilden finns 

en bänkskiva som 
utformats i ett stycke 

med strukturerad matt 
ytbehandling och kontinuerlig 

ådring. Här visas hur 
skarvarna har 

utformats:

R10

3mm
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URTAG. MINSTA 
RADIE OCH 
MINSTA AVSTÅND

MINSTA 
RADIE 

I urtagen som görs i Dekton® -skivorna krävs en radie på minst  5 mm.  
Det rekommenderas att större radie görs när så är möjligt, eftersom det 
ger större stabilitet till stycket.

Nedan visas 
rekommenderade exempel 
på insatser som är avsedda 
för diskhoar, spishällar, urtag 
för kolumner osv.

Häll R 10 mm
Diskho R 20 mm Urtag R 5 mm

Häll R 10 mm Diskho R 20 mm Urtag R 5 mm

R 10 mm R 20 mm
R 5 mm 
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MINSTA 
AVSTÅND

Följande avstånd bör följas: 

 ‣ Avståndet mellan urtaget och 
kanten bör vara minst 5 cm. 

 ‣ Avståndet mellan urtaget och 
skarvar/fogar bör vara minst 
15 cm. 

 

Om det finns behov av 
längre urtag, med två stöd, 

rekommenderas att utforma 
styckena var för sig. Man kan även 
välja att använda en förskuren list 

vid den motsatta sidan under 
transporten.

Hål för fläktkåpa 

50 mm min.

150 mmmin.

50 mm min.

50 mm min.

50 mm min.
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UTSPRÅNG 

Det rekommenderas att uppfylla 
följande avstånd per tjocklek vid 
utsprång:

Tabellen ovan gäller endast bänkskivor med ett urtag. 
För ytterligare information, vänligen kontakta Cosentino®

*A ≥ 60 cm; V = Utsprång;  VL = Utsprång långt; VC = Utsprång kort 
Statisk belastningspunkt max = 100 kg 
Förhållanden: (4) (5) C1, C2 ≥ 10 cm; C1 + C2 ≥ 35 cm
 (6) C1, C2, C3,  C4 ≥ 10 cm; C1 + C2 ≥ 35 cm; C3 + C4 ≥ 35 cm

*A ≥ 60 cm; V = Utsprång;  VL = Utsprång långt; VC = Utsprång kort 
Statisk belastningspunkt max = 100 kg

UTSPRÅNG PÅ BÄNKSKIVOR UTAN URTAG 12 mm 20 mm 

Utsprång längs hela sidan (1) (2) V ≤ 25 cm V ≤ 50 cm
Utsprång längs delar av sidan (3) V

L
 ≤ 50 cm;  

V
C
 ≤ 20 cm

V
L
 ≤ 100 cm;  

V
C
 ≤ 40 cm

A

V

A

V

≥V

≥V
L

V
L

V
C

≥V
C

 1

 4

 2

 5

 3

 6

UTSPRÅNG PÅ BÄNKSKIVOR MED URTAG 12mm 20mm

Utsprång längs hela sidan (4) (5) V ≤ 25 cm V ≤ 50 cm
Utsprång längs delar av sidan (6) V

L
 ≤ 50 cm;  

V
C
 ≤ 20 cm

V
L
 ≤ 100 cm;  

V
C
 ≤ 40 cm

A

V

V ≥V

C
2

C
1

≥V

V

C
1

C
2 C

2
C

1

C
3

C
4

≥V
L

V
L

V
C

≥V
C
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BÄNKSKIVANS 
KANTER

KANT 
I VINKEL

FOGAR. SKARVAR 
OCH STÄNKSKYDD

KANT I  
POLERAT URTAG

OPOLERAD 
KANT

RAK KANT

Fasningar på bänkskivornas exponerade kanter rekommenderas för att 
förbättra ytans respons mot stötar och undvika eventuella kantskador. 
Ju större fasningen är desto större blir motståndskraften mot slag 
och stötar. Minsta fasning är 1 mm vid dold, icke exponerad kant 
(till exempel mot vägg), och 3 mm vid synlig, exponerad kant. Det är 
emellertid vanligt att man utför ännu större fasningar än ovan angivna 
på grund av den tekniska komplexiteten. 

Dekton® rekommenderar att använda följande kanter för bänkskivor:

På grund av oregelbundna 
väggar och eventuella 
strukturförändringar i 
byggnaden rekommenderas att 
lämna en rund dilatationsfog på 
3 mm vid bänkskivan. Synliga 
utrymmen bör fyllas med 
silikon. Där stänkskydd och 
bänkskiva möts förseglas med 
en silikonsträng.

Dessa typer av kanter bidrar till minskad kantstötning och 
mindre brott under användningen av bänkskivan.

Avstånd på 3 mm
Fyll med silikon.

3mm

3mm

3mm

1mm

1mm

3mm

3mm

3mm

1mm

1mm

3mm

3mm

3mm

1mm

1mm

3mm

3mm

3mm

1mm

1mm

1/4 kant

Vägg
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INFÄLLDA DISKHOAR 
OCH SPISHÄLLAR

Det blir allt vanligare med infällda diskhoar och spishällar i köksbänken. 
Det finns tre typer av integrerade diskhoar:

Kanten är fullständigt skyddad av diskhon.

A) DISKHO PÅ KÖKSBÄNK

En silikonsträng på 1 mm säkerställer tätning. Dekton® 
rekommenderar endast montering av infällda diskhoar i 
bänkskivor på 12 och 20 mm.

B INFÄLLD DISKHO

I detta fall blir kanten mer utsatt för slag och stötar. 
Halvrunda kanter rekommenderas.

C) DISKHO UNDER KÖKSBÄNK

Diskhoar med lutande plan bör utföras med ett 
stycke av samma material fäst undertill med hjälp av 
Mastidek, i syfte att bibehålla produktens ursprungliga 
textur. 

 Nedan visas en bild med utformning av diskhoar som 
är rekommenderade av Dekton®:

I exempel A och B skyddas 
materialet och dessa 

rekommenderas i områden 
som utsätts för eventuella slag 

och stötar.

12 mm

x + 2 mm
x + 2 mm

8 mm
Máx.

4 mm
Máx. 20 mm

2mm

12 mm

x + 2 mm
x + 2 mm

8 mm
Máx.

4 mm
Máx. 20 mm

2mm

4mm
max.

8mm 
max.
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Diskhoar utformade 
av stycken av samma 

material och snedskurna intill 
bänkskivan rekommenderas 

inte, eftersom minsta inre 
utrymme på 5 mm då inte 

respekteras.

Dessutom rekommenderas att placera stödstänger 
under diskhon vid montering av större diskhoar, så att 
stödstängerna bär vikten och inte bänkskivan.

YTTERLIGARE 
NFORMATION

 

Stödstång för diskho

Om man gör en avrinningsyta med skåror bör sådan 
yta förstärkas ytterligare. 

Cosentino® garanterar endast sådan utformning såvida 
den inte överstiger 25 % av materialets tjocklek, 
det vill säga 5 mm vid en tjocklek på 20 mm samt 3 
mm vid en tjocklek på 12 mm, den nedsänkta ytan 
poleras och såvida produkten COLOR ON, utvecklad av 
Cosentino®, appliceras.
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Infällda spishällar följer samma konstruktionsprinciper som infällda 
diskhoar. Vi rekommenderar ett avstånd på minst 50 mm mellan 
spishällen och Dekton® -ytan vid elektriska hällar och induktionshällar, 
och 80 mm vid gasspisar.

SPISHÄLLAR

Dekton® rekommenderar endast montering av infällda spishällar i 
bänkskivor på 12 och 20 mm, och med följande avstånd:

X = Rekommenderat mått från tillverkaren av spishällen

12 mm

x + 2 mm
x + 2 mm

8 mm
Máx.

4 mm
Máx. 20 mm

2mm

12 mm

x + 2 mm
x + 2 mm

8 mm
Máx.

4 mm
Máx. 20 mm

2mm

12 mm

x + 2 mm
x + 2 mm

8 mm
Máx.

4 mm
Máx. 20 mm

2mm

12 mm

x + 2 mm
x + 2 mm

8 mm
Máx.

4 mm
Máx. 20 mm

2mm

Värmebeständigt silikon 2 mm

50 mm min. 80 mm min. 

4 mm 
max. 

8 mm 
max. 

R Min. 10 mm 
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Beklädnader på inomhusväggar kan utföras 
med hjälp av ett enkelt beklädnadssystem med 
cementlim direkt på den bärande inomhusväggen 
varpå Dekton®-plattorna placeras. Se handboken i 
montering av Dekton® i storformat.

Även silikon och lim med hög vidhäftning kan 
användas, som till exempel polyuretan eller epoxi.

Urtagen som görs för att fästa tillbehör (uttag, 
strömbrytare osv.) måste göras med cirkulära hål, 
så de kan överlappas. Borrningen bör utföras med 
godkända verktyg.

VÄGGYTOR 
OCH TILLBEHÖR

Om man behöver borra i 
närheten av ett hörn måste 

man lämna minst 5 cm avstånd 
mellan hörnet och borren.
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FÖRPACKNING OCH 
FÖRFLYTTNING AV 
UTARBETADE STYCKEN

FRAMSTÄLLNING OCH 
KVALITETSKONTROLL 
AV STYCKET

När bänkskivan har utformats 
är det viktigt att placera 
styckena på bänkar för att 
utföra en kvalitetskontroll med 
beställningssedeln: mått på 
styckena, kontroll av polerade 
kanter, urtag osv.

FÖRPACKNING  

Efter att ha utfört den visuella 
inspektionen ska styckena 
förpackas. Kanter och beslag 
måste täckas för att undvika slag 
och stötar, och ytan ska täckas 
med skyddsfilm.

Vid stycken med stora urtag bör 
fäststänger användas för att 
förhindra att stycket förflyttar sig 
och går sönder.
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LASTA 
OCH LOSSA

A) Förbered stativet (av trä eller 
metall beroende på vart stycket 
ska fraktas). Täck stativet med trä 
eller dynor för att dämpa rörelse 
och stötar under transporten.

B) Placera beställningen på båda 
sidor av stativet, så att lasten 
balanseras och styckena sitter bra 
på stativets struktur.

C) äkra lasten med trä eller med 
spännband, utan att spänna för 
hårt, men så att det sitter fast och 
säkert.

D) Transportera lasten på säkert 
vis, utan risker, med en gaffeltruck 
till lastbilen.

E) Vid lossning, kontrollera att 
inga stycken har förflyttats under 
transporten och att allt kommit 
fram i korrekt skick.

Det är viktigt att se till att 
styckena transporteras vertikalt, 
med särskild uppmärksamhet på 
styckena med urtag.
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* Cosentino® rekommenderar alltid användning av mellanliggande ribbor med en tjocklek på 12 mm.

8 mm tjocklek beräknas inte eftersom den måste stödjas kontinuerligt undertill. 
Rekommendationerna avseende maximal vikt som anges i tabellen ovan baseras 
på bänkskivor som är 60 cm breda.

MONTERA 
BÄNKSKIVAN

STÖD OCH 
FÖRSTÄRKNINGAR

BÄNKSKIVOR MED URTAG 56 x 49 cm (spishäll) P - Maximal vikt (kg) D - Avstånd mellan stöden (cm) 
12 mm 75

5620 mm 100

 BÄNKSKIVOR UTAN URTAG

12 mm 100
120*20 mm 150

Innan monteringen av bänkskivan påbörjas bör man 
beakta att Dekton®-bänkskivan är i behov av lämpligt 
stöd. Stödområdet måste vara rent och fritt från 
föremål. För rekommendationer avseende verktyg, 

Att förstärka bänkskivan är avgörande för att 
säkerställa korrekt montering. Förstärkningar 
ska alltid finnas, och de ska ha tillräckligt starkt 
kontinuerligt stöd med en minsta bredd på 2 cm. De 
bör integreras i köksinredningen (för konstruktioner 

fyllmedel och kompletterande produkter tar du 
kontakt med en representant på närmaste Cosentino 
Center, så får du all vägledning du kan tänkas behöva.

med rak/enkel kant),  eller döljas i bänkskivans 
struktur (i fall med konstruktion i vinkel). I 
nedanstående tabell visas vad som bör vara maximal 
vikt på bänkskivan (med urtag och utan urtag) enligt 
tjocklek och avstånd mellan stöden:
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BÄNKSKIVA 
MED RAK KANT

BÄNKSKI 
OR UTAN URTAG

BÄNKSKIVOR 
MED URTAG 60 X 60 CM

D

60cm

P

P

D = 60cm

P

D = 120cm

D

P

49 56

60cm

Om vikten eller avståndet 
mellan bänkskivans stöd 

ligger över de gränser som anges 
ovan i tabellen rekommenderas att 

förstärka. 

För andra än ovanstående fall, ¬bör 
du kontakta Cosentino®.

Vid bänkskivor med rak kant, där det inte är möjligt 
att dölja någon inre struktur, bör komplett och jämnt 
stöd finnas under hela strukturen. För att uppnå 
detta kompletta stöd, i synnerhet vid bänkskivor med 
tjocklek på 8 och 12 mm i Dekton®, bör  du placera en 
kontinuerlig yta av träskivor eller liknande inbyggt i 
köksmöblerna. 

Nedan följer några bilder som beskriver hur 
köksinredningen bör utformas för att säkerställa 
korrekt placering av bänkskivan:
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BÄNKSKIVOR 
MED KANT I VINKEL

Vid bänkskivor med kant i vinkel 
bör inre dolda strukturer placeras, 
såsom profiler, band osv, för att 
säkerställa korrekt nivå mellan 
bänkskivan och köksinredningen, 
och större stöd åt bänkskivan, 
i synnerhet vid bänkskiva med 
tjocklek på 12 mm. Vid tjocklekar 
på 8 mm bör kontinuerligt stöd 
placeras, vilket även kan placeras 
vid tjocklekar på 12 mm.

Profilerna bör distribueras 
runtom bänkskivans slutliga 
form, så att de stödjer direkt mot 
köksmöblernas sidor. Vidare är det 
viktigt att placera profiler runtom 
vid urtagen för att ge ökad styrka 
och stabilitet till området. Ytorna 
med urtag måste förstärkas, för 
att ge bänkskivan större stabilitet. 
Lämna 2-3 mm mellan kanten av 
urtaget och profilen. 

Vid montering av sådan struktur 
rekommenderar Dekton® att 
använda Dekton®-profiler. Profiler 
av granit eller marmor kan också 
användas. Det är viktigt att se 
till att expansionskoefficienterna 
för profilen och bänkskivan är 
likartade.
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FÖRBEREDELSE 
AV INREDNING

Nedan beskrivs de steg som 
ska tas för att förbereda 
köksinredningen på vilka 
bänkskivan ska monteras: 

1) Placera bänkskivan på skåpen. 

2) Kontrollera att bänkskivan har 
rätt form och storlek.

3) Granska stöden på möblerna 
där bänkskivan ska placeras. De 
måste ha ordentligt stöd i golvet 
och de måste vara hållfasta och 

motståndskraftiga. I händelse av 
olika nivåer används kalibrerade 
brickor (1, 3, 5 mm). De mest 
kritiska områdena är vanligtvis 

där spishällen ska vara eller vid 
möbler av stor bredd (från 90 cm). 
Utrymmena mellan bänkskivan 
och skåp måste fyllas med silikon.

4) Gör en slutlig visuell inspektion 
och kontrollera att bänkskivan 
ligger rakt och i nivå.
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LIMNING

Följ anvisningarna nedan för att 
göra fogarna: 

Vi rekommenderar att du placerar 
maskeringstejp på båda sidor av 
fogarna för att säkerställa rent 
utförande.

1 Rengör utrymmet från damm 
och smuts. Innan limningen 
rekommenderar vi att du placerar 
maskeringstejp på båda sidor av 
fogarna för att säkerställa rent 
utförande.

2) Fyll utrymmena med silikon 
eller Mastidek i färg. Godkända lim 
i bänkskivans färg ska användas. 
Alla lim som rekommenderas av 
Dekton® kan användas (Akemi, 
Integra, QMC osv.).

3) Tillämpa silikonborttagning 
och städa bort rester. Silikonrester 
rengörs med CleanColorsil. Även 
aceton kan användas. Det är 
lämpligt att skydda materialets 
yta med maskeringstejp på båda 
sidor om fogarna/skarvarna för att 
underlätta rengöringen.

Vid limning av material rekommenderar Dekton® användning av godkända 
fyllmedel (Mastidek, epoxylim och polyuretaner). Dessa fyllmedel har 
särskilda egenskaper som anpassar sig optimalt efter produkter utan 
porositet samt är resistenta mot ultraviolett strålning, vilket gör dem 
lämpliga för användning utomhus.
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ANSVARSFRISKRIVNING

Denna handbok har utarbetats för att tillhandahålla rekommendationer och information gällande utformning 
och placering av Dekton®-skivor. Informationen i detta dokument är endast i informationssyfte och kunden bör 
verifiera den på förhand. 

För eventuella frågor eller förtydliganden, besök webbplatsen www.dekton.com eller kontakta Cosentino, S.A.



COSENTINO HEADQUARTERS

Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59. 04850 Cantoria, Almería (Spain)
+34 950 444 175   info@cosentino.com  www.cosentino.com

www.dekton.com


