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SITTEBENK
som du kan hvile bena på
Materialer
4 stk Labyrint Maxi skarp 350*210*140mm
1 stk Blokk 1050*350*150mm
1 stk Betonglim PL 800
4 stk Fugesand 15 kg sekk
Redskap
Vater
Spade
Målebånd

Blokkens vekt gjør at man ikke trenger å lime den
fast. Din sittebenk er nå ferdig.
Sittebenken kan også kles inn med for eksempel
bord som skrus fast i benken med et flatt jern som
distanse mellom blokken og bordene.
Lykke til!

Gjør slik
Steg 1) Mål opp et område, 1050mm*350mm der
sittebenken skal stå. Grav ut i hver ende på ditt oppmålte område hvor gavlene(Labyrint Maxi skarp)
skal være. Målene på utgraving for gavlene, sittebenkens bein skal være 210*350mm med en dybde
på 100mm. Fra ytterkant til ytterkant på steinene
(gavlene) skal avstanden være 1050mm.
Steg 2) Fyll opp med settesand f.eks. fugesand i et
30 mm tykt lag. Jevn dette ut med en spade el.
Steg 3) Legg ut det det første sjiktet med Labyrint
Maxi skarp ved å plassere en stein i den ene ytterkanten og en stein i den andre. Det første sjiktet
skal komme minst 50 mm under bakkenivå slik at
sittebenken bli stødig. Pass på at sittebenkens bein
ligger vannrett ved hjelp av et vater.
Steg 4) Legg to Labyrint Maxi skarp oppå hverandre
og lim imellom. Det er disse som blir sittebenkens
bein/gavler.
Steg 5) Avslutt med å legge blokken på toppen.
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Benders gjør-det-selv er bare et eksempel på hva man kan lage av Benders sine
produkter. Informasjonen skal bare sees på som en veiledning under eget ansvar. Av
sikkerhetshensyn tar ikke Benders ansvar for det ferdige sluttresultatet.

Mer om Benders
www.benders.no

