STÄNKSKYDD FÖR ALLA KÖK
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ALLMÄNT
Vi mäter, skär till, levererar och monterar stänkskydd för alla kök. Eftersom inget kök är
det andra likt, hjälper vi er att hitta en lösning som passar just ert kök. Att montera ett
stänkskydd i köket kan verka enkelt vid en första anblick, men det finns många detaljer
att ta hänsyn till för att resultatet ska bli bra. Vi har stor erfarenhet av stänkskydd och
hjälper er gärna i planeringsstadiet.
Självklart kan stänkskydd användas i andra rum än kök. Då blir det mer än
väggbeklädnad, men principen är densamma.
Se separat prislista för priser på stänkskydd, montage och tillbehör.
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TIPS OCH RÅD
PLANERA FÖR MONTAGE AV STÄNKSKYDD
Generellt är det viktigt att tänka på att stänkskyddet ska sitta innerst mot väggen och är
ofta en stor skiva och inte små bitar som kakel. Det betyder att uttag, belysning, fläkt
och kranar ska monteras EFTER stänkskyddet om de hindrar montaget. Annars måste det
som sitter i vägen, plockas bort igen.
Det är mycket fördelaktigt att inte dra stänkskyddet ända upp mot överskåpets
underkant. Montera en trälist på ca 50mm av valfritt utförande som löper under
överskåpet om det är möjligt och anslut sedan stänkskyddets överkant mot denna.
Denna list löser många problem som listas nedan.

Ovan visas ett exempel på ett stänkskydd med list i överkant. Detta ger följande
fördelar:
-

Kranen behöver inte demonteras vid montage av stänkskydd. Glaset kan skjutas
in från sidan.
El-arbeten kan utföras fristående från glasmontage.
Inga hål för el behöver göras i glaset, vilket ger lägre kostnad.
Glaset kan lätt demonteras om tapeten ska bytas.
Eventuella höjdskillnader kan tas upp i listen utan att det syns.
Listen hjälper glaset att följa väggen (även om denna är krokig).
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ELANSLUTNINGAR
Ström är ju bra att ha. Sladdarna däremot, är alltid ett gissel. Hur ska de dras för att inte
vara i vägen?
-

Undvik att dra el genom stänkskyddet.
Hål i stänkskyddet är en extra kostnad och gör att stänkskyddet försvagas och
måste härdas, vilket ger extra kostnader. Det är ofta möjligt att placera uttag i
underkant överskåp istället för på stänkskyddet. Tänk på att om ett uttag ska
flyttas så går inte hålet i stänkskyddet inte att ta bort.
Uttag måste anslutas EFTER att stänkskyddet är monterat. Elsladdarna måste
dras ut genom stänkskyddet för att sedan anslutas. Det betyder att en behörig
elektriker måste komma tillbaka EFTER att stänkskyddet är monterat.

-

Undvik att dra el i underkant överskåp om stänkskyddet ska gå ända upp
till underkant överskåp.
Det är svårt att göra en snygg avslutning mellan stänkskydd och sladdar. Det är
även omöjligt att göra en sådan anslutning tät. Kan elen dras i överskåpen
istället? Annars bör en list monteras under överskåpen som elen kan fästas på och
stänkskyddet kan anslutas mot.

FLÄKT/VENTILATIONSDON/SPISKÅPA
Placera fläkten så att den antingen ligger mot(utanpå) stänkskyddet eller över
stänkskyddets överkant.
-

Undvik att placera fläkten så att ett urtag måste göras i stänkskyddet.
Urtag i stänkskyddet är en extra kostnad och gör att stänkskyddet försvagas och
måste härdas, vilket också ger en extra kostnad.

BELYSNING
Tänk på att spotlights etc., på undersida överskåp, kan sitta i vägen vid montage och
måste i så fall demonteras först.

KRANAR
Kranar kan sitta i vägen vid montage om stänkskyddet ej kan stickas in bakom. Då
måste avståndet mellan kran och vägg i sidled vara större än stänkskyddets bredd.
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SKARVAR
Maxbredden på stänkskydd är runt 4,2m. Med denna bredd är glaset svårt att frakta,
bräckligt, svårt att transportera in i köket och ofta svårt att montera. Ofta kan en skarv
vid t ex bänkskivans skarv, vara på sin plats.
-

Kontrollera att stänkskyddet går att transportera in i köket. Går det in i eventuell
trapp?
Kontrollera att stänkskyddet går att montera, särskilt om det sitter kranar etc., i
vägen. Med en skarv går det ofta att montera stänkskydd även om kranen sitter
på plats.

VÄGGFÖRVARING
Tänk på att när stänkskyddet sitter på plats, går det inte att borra hål i glaset. Det
betyder att väggförvaring(upphängning för slevar/vispar t ex) som tillkommer efter att
stänkskyddet är monterat, måste limmas på stänkskyddet eller monteras i underkant
överskåp. Har man monterat en list under överskåpet, kan väggförvaring fästas i denna
istället.

OJÄMNHETER I VÄGG
Väggar är sällan helt raka. Ofta ser man på glipan mellan vägg och bänkskiva, hur
”krokig” väggen är som stänkskyddet ska monteras på. Tänk på att om bänkskivan är
skarvad, kan den vara monterad så att den följer den krokiga väggen. Generellt kan man
säga att stänkskyddet kommer att följa bänkskivans bakkant eftersom glaset ej kan
monteras i ”spänn”. Detta är ett mindre problem om stänkskyddet är lackerat, då
ojämnheter kan tas upp med lim, vid montage. Är stänkskyddet däremot genomskinligt
och sitter framför en tapet, kommer avståndet mellan glas och vägg att synas.
-

Är väggen krokig och ska tapetseras, rekommenderas att man med hjälp av
skivor gör väggen helt plan, för bästa resultat!
Kontrollera väggen redan vid skåp- och bänkskivemontage så uppnås ett bättre
slutresultat.

UTSEENDE VÄGG INNAN MONTAGE
Även om stänkskyddet är lackerat rekommenderas att väggen bakom målas en gång
med liknande färg som stänkskyddet ska ha. Detta för att undvika att ev
färgskiftningar/skuggningar syns igenom stänkskyddet. Hål bör tejpas över/spacklas.
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NÄR KAN STÄNKSKYDD MÄTAS
Stänkskyddet kan måttas när överskåp och bänkskiva finns på plats och urtag för el etc.,
går att mäta. Om det är är ont om tid och t ex leverans av bänkskiva dröjer,
rekommenderas att stänkskyddet höjd bestäms i förväg och att man sedan använder en
list som passbit mot underkant överskåp. Då kan listen anpassas om bestämd höjd på
bänkskiva ej längre stämmer vid montagetillfället. Tänk på att bänkskiva och överskåp
aldrig sitter helt rakt. Med fördel, kan en eller flera byggskivor sågas till i glasens mått
och användas som mall vid montage av överskåp och bänkskivor. Om mallarna passar,
vet man att stänkskyddet passar.

HUR MONTERAS STÄNKSKYDD?
LACKERADE STÄNKSKYDD
Eftersom det inte går att se igenom lackerade stänkskydd, limmas dessa mot väggen.
Glipor runt stänkskyddet fogas med silikon/ms-polymer(övermålningsbar).

EJ LACKERADE STÄNKSKYDD
Dessa kan ej limmas utan ”fogas fast” med silikon/ms-polymer.
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GLASTYPER
Alla glastyper är 6mm tjocka och med slipade kanter.

STANDARDGLAS
Vanligt standardglas är av samma typ som vanligt fönsterglas. Glasmassan upplevs en
aning grön, speciellt i kombination med vita eller ljusa färger. Ett vitlackerat
standardglas, upplevs som ljusgrönt. Detta gäller även ljusa tapeter.

JÄRNFRITT GLAS
Detta glas är mindre grönt än vanligt glas och rekommenderas om stänkskyddet ska
lackeras ljust eller om det ska sitta en ljus tapet bakom glaset. Ett vitlackerat vanligt
glas, upplevs ljusgrönt medans ett vitlackerat järnfritt glas, upplevs vitt.

HÄRDAT GLAS
Både standardglas och järnfritt glas, kan härdas. Detta gör att glaset blir upp till 5
gånger starkare än ett vanligt glas och om det går sönder, går det sönder i små bitar och
ej i stora skärvor. Om ett glas har många urtag eller hål rekommenderas alltid ett härdat
glas. Ett härdat glas är även mer värmetåligt än ej härdat glas, något som är bra om
stänkskyddet sitter vid en spis.

LACKERAT GLAS
Glaset kan lackeras i valfri NCS-kulör. Den lackerade sidan vänds mot väggen. Välj
standardglas eller järnfritt glas, beroende på hur ljus kulör som är aktuell. Vi
rekommenderar att man lackerar glaset istället för att måla väggen bakom och använda
ett genomskinligt glas. Väggfärgen kan ge ”våta fläckar” då den kommer i kontakt med
glaset. Även lackerade glas kan härdas.
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VI HJÄLPER ER
Vi har stor erfarenhet av montage av stänkskydd, både lätta och svåra. Kontakta oss så
hjälper vi Er!

DANEBY GLAS AB
www.danebyglas.se
info@danebyglas.se
08-758 09 42
BUTIK: Enebybergsvägen 23, Danderyd
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