Vedligeholdelsesvejledning
Bordplader

Naturstensbordplader er først og fremmest et naturprodukt
Bordplader af natursten har variationer i mønstrer, årer og flammer, ligesom der i pladerne kan forekomme
større eller mindre områder med farveforskelle – dvs. at der praktisk taget ikke er to stenplader, der er ens.
Følgende ”naturfejl” berettiger ikke til reklamation, hvis de er behandlet fagmæssigt korrekt:
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•

Granittyper m/ ensartet mønster – disse typer kan have naturpletter (op til 15 cm i størrelsen).
Naturpletter ses som en større ensfarvet plet i mønsteret, afhængig af kontrasten mellem pletternes
eller årernes farve og pladens bundfarve.

•

”Elefantfødder” ses som en mat plet på den polerede plade. ”Elefantfødder” kan ikke poleres op.
Svindrevner kan forekomme.

•

Granittyper m/ årede og flammede mønstre – i disse typer kan der forekomme væsentlige farve- og
strukturvariationer; også på den enkelte plade. Svindrevner kan forekomme.

•

I mange stentyper kan der forekomme små fordybninger og huller i overfladen, som ikke kan
spartles. Disse kan være mere fremtrædende i plader med matslebet overflade. Visse stentyper er
dannet således, at den polerede overflade fremstår med mindre felter eller årer, der ikke kan
blankpoleres.

•

Naturstens egenarter, som f.eks. sandhuller, glasårer, porøse overflader og koncentrationer af
farvepigment, der fremtræder som pletter, er en naturlig del af natursten.

Montering
Naturstensbordplader må kun bæres lodret, og de må ALDRIG bæres i evt. udskæringer, da pladen i så fald
vil knække.
Montage af naturstensbordplader skal gøres på følgende måde:
1. Pladen placeres lodret på skabet; overfladen skal vende mod væggen
2. Skub forsigtigt pladen på plads ved vippe pladen mod Dem selv samtidig med, at den skubbes mod
væggen
3. Hvis der er flere plader, skal disse limes/fuges sammen med syre- og oliefri silikone
4. Når pladen/erne er skubbet på plads, kan de evt. fuges mod vægge/højskab. Pga. naturstenens vægt
er det ikke nødvendigt at fastgøre den, men det anbefales dog at fuge den af hygiejniske årsager.

Pleje af naturstensbordplader generelt
Natursten kan være et porøst materiale med mere eller mindre åben struktur afhængig af stentypen. Det er
derfor vigtigt at påføre stenen fedtstof for at forhindre nedtrængning af fedt og snavs. Der findes forskellige
produkter til dette. Vi anbefaler FERROLIT Antismuds.
Granit
Til forskel fra kalksten/marmor tåler granit næsten alle former for rengøringsmidler; herunder også de fleste
afkalkningsmidler.
Til daglig rengøring anbefales vand tilsat en mild sæbe evt. FERROLIT Stenrens eller FERROLIT Stensæbe.
Marmor og kalksten
Da marmor er kalksten, må der ikke anvendes syreholdige rengøringsmidler i forbindelse med rengøring,
herunder afkalkningsmidler af enhver form.
Til daglig rengøring anbefales vand tilsat en mild sæbe evt. FERROLIT Stenrens eller FERROLIT Stensæbe.
Matslebne eller antikke overflader
Følg vejledningen som passer til stentypen. Vær dog opmærksom på, at matslebne og antikke overflader
kan være mere modtagelige for snavs end polerede overflader.
Italiensk skifer
Vi anbefaler at mætte skiferen m. skiferolie eller vaselineolie for at forhindre nedtrængning af fedt og snavs.
Der må ikke anvendes syreholdige rengøringsmidler i forbindelse med rengøring, herunder afkalkningsmidler
af enhver form. Sure fødevarer kan give blege pletter.
Kompositsten (Silestone / BASIC)
Overfladen på kompositsten er lukket, hvilket betyder, at smuds ikke kan trænge ned i pladen. Kompositsten
er på den måde vedligeholdelsesfri og skal ikke imprægneres eller tilføres fedtstof.
Kompositsten tåler alle gængse rengøringsmidler. Særligt genstridigt snavs fjernes let med en grydesvamp,
alm. flydende skurecreme og lidt vand.
Vær opmærksom på at bordplader med Leather Touch er mere modtagelige for snavs end polerede
overflader.

Bordplader og varme
Natursten kan tåle varme ting, men ekstremt varme gryder og pander direkte fra kogepladen eller ovnen, kan
trække fedtstoffet op af pladen, så det viser sig som en plet, og i værste fald kan pladen revne. Læg derfor
en kniv, grydeske, el. lign. under kanten af gryden/panden.
For sorte granittyper herunder Black Galaxy, Nero Afrika Impala og Absolute Black har det vist sig, at
stærk varmepåvirkning kan få pladen til at slå en revne, som vil vise sig som en tynd hvid linje i pladen. Vi
henstiller derfor til, at man ved disse stentyper anvender bordskåner i forbindelse med meget varme ting.
Gøres dette ikke og uheldet er ude, yder Naturstensgruppen a/s ikke erstatning for pladen.
Kompositsten er varmebestandigt, dog kun til en vis grænse. Vi henstiller derfor til, at man anvender
bordskåner. Gøres dette ikke og uheldet er ude, yder Naturstensgruppen a/s ikke erstatning for pladen.

Behandler De Deres plade efter disse forskrifter,
har De en bordplade, som holder hele livet.
Har De spørgsmål?
Kontakt venligst forhandleren
eller skriv til os på
info@naturstensgruppen.dk

Peder Skrams Vej 8-16
DK-5220 Odense SØ
66 15 76 15
info@naturstensgruppen.dk
www.naturstensgruppen.dk

Alle produkter der nævnes i vejledningen kan bestilles direkte på
www.naturstensgruppen.dk

