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Monteringsanvisning och Bruksanvisning till Monteringsplåt 11300 
 

Användning 

Monteringsplåten används då man ska montera termostatblandare och fläkthus till Bidette, 

och man inte vill skada väggen med borrhål. 

 

Vägg 

Monteringsplåten är försedd med en dubbelhäftande tejp på baksidan. Väggens ytskikt måste 

tåla den belastning monteringsplåten med blandaren och fläkten ger upphov till (c:a 6 kg). 

Kontrollera att väggen tål detta innan montering sker. Ytan måste vara helt slät och ren. Kakel 

med struktur eller liknade yta ska undvikas, dessa gör att kontaktytan mot tejpen blir mindre 

och monteringsplåten sitter inte fast lika hårt.  

 

En kaklad vägg med struktur eller liknande ojämnheter bör undvikas. 

Finns det risk att plåten kan lossa ska skruv användas. Dock endast efter 

godkännande av fastighetsägaren! 

Väggen där plåten ska monteras måste vara helt plan och slät samt fri från 

smuts. 

Låt plåten sitta 1 timma innan den belastas!! Detta för att klistret ska hinna 

härda. 
 

Montering 

• Välj ut en lämplig slät plats där monteringsplåten ska sättas upp. 

• Rengör ytan noga med isopropanol. Ej T-sprit! Då det kan göra ytan fet. 

• Rengör dessutom noga med medföljande servett. 

• Ta bort skyddsplasten på plåten och tryck fast den mot väggen. 

• Låt plåten sitta 1 timma innan den belastas. Viktigt! 

• Finns det risk att plåten kan lossa ska plåten skruvas fast med en skruv, där hålet tätas 

med silikon. Skruvat montage kräver godkännande av fastighetsägaren..  

• Häng upp fläkthus och termostatblandare på plåten. 

 

Demontering 

• Vid borttagning av en uppklistrad plåt används en pianotråd eller liknande att skära 

sönder skumskiktet mellan plåt och vägg. Håll pianotråden med två tänger och såga 

nedåt. Ta bort limresterna med en glashällsskrapa för att slutligen göra rent ytan med 

T-sprit eller liknande. 

 

Underhåll 

• Monteringsplåten behöver inget speciellt underhåll, den är tillverkad helt i rostfritt 

stål. Rengör på samma sätt som komponenterna som sitter på plåten. Torkas med 

fuktad duk. Desinfektera med sprit vid behov. 
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