Handbok för Ölandsstenfönsterbänkar

Inbyggd
Montering på betong:
Konstruktionen kräver formstabila underlag där mycket små rörelser väntas, t.ex. gammal
betong där krympning och krypning avklingat. Fönsterbänk och fästmassa samverkar med
underlaget och rörelser orsakade av krympning och krypning samt nedböjning kan orsaka
sprickor.
Ölandssten, annan kalksten och marmor är känsliga för saltkristallisation och missfärgning
varför underlaget ska vara väl uttorkad med en fukthalt på max 90 % RF/Fuktkvot max 4–5.
Deformationsupptagande fäst- och fogningsmassa ska användas. Se Material för montering –
Fästmassa.
Underlag stryks före läggning med primer som är avpassad för att ge god vidhäftning mot
fästmassan och förhindra att fästmassans fukt sugs upp av underlaget vilket påverkar
vidhäftingsförmågan.
Fästmassan dras ut på och arbetas in i underlaget med bredspackel till ett heltäckande skikt.
Därefter anpassas fästmassans höjd på underlaget med tandad spackel. För att uppnå
erforderlig utfyllnad och anliggning för fästmassan trycks bänken med en vridande rörelse ner i
fästmassan och jämnar ut rillorna samtidigt som föreskriven fogbredd tillpassas.
Fönsterbänken måste löpande efter montering rengöras från rester av fästmassa innan den
härdar. Härdad fästmassa som brunnit fast på bänkens yta kan endast avlägsnas mekaniskt
vilket skadar bänkens ytbearbetning. Tvättsvamp och rent vatten används för rengöring och
vattnet byts frekvent för att undvika att en cementhinna bildas på bänkens yta.
Den monterade fönsterbänken får inte belastas innan fästmassan härdat enligt leverantörens
anvisningar.
Montering på underlag av trä, gipsskiva eller dylikt:
Infällda bänkar monteras mot underlaget med monterings-/sättlim anpassat för natursten som
påförs på underlaget i strängar. Bänken trycks ned med en vridande rörelse i monteringslimmet
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och förskriven fogbredd tillpassas.
Fönsterbänken måste löpande efter montering rengöras från rester av monteringslim innan det
härdar. Härdat monteringslim kan endast avlägsnas mekaniskt vilket skadar bänkens
ytbearbetning.
Den monterade fönsterbänken får inte belastas innan monteringslimmet härdat enligt
leverantörens anvisningar.
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