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1. Generelt om vinduesplader i standardmål:
Vinduesplader i standardmål bliver masseproduceret, og derfor er forarbejdningen ikke på
højde med individuelt producerede plader.
Sandhuller, krakeleringer samt spartlinger kan forekomme. Disse berettiger ikke til
reklamation, forudsat at de er udført fagligt korrekt.
Brunlige årer, kaldet glasårer, er en naturlig forekomst i visse stentyper, f.eks. Mocca
Cremé, og må ikke forveksles med revner. Glasårer svækker ikke stenen og berettiger
ikke til reklamation.
I mange stentyper kan der forekomme små fordybninger og huller i overfladen. Disse
huller og fordybninger er så små, at de ikke kan spartles. De kan heller ikke slibes væk,
fordi de ligger som hullerne i en ost; der vil blot fremkomme nye huller, hvis man prøver at
slibe dem væk. Enkelte granittyper er mere porøse i overfladen når de lige er skåret, og
behandles derfor med naturforsegler, så overfladen bliver mere robust.
Overstående ”naturfejl” berettiger ikke til reklamation, hvis de er behandlet fagmæssigt
korrekt.

2. Særligt for marmor, typer: Mocca cremé, Nabresina og Agglotech
Bianco
Marmor er en kalksten, som har været udsat for varme og trykpåvirkning. Ren marmor er
hvid. Farverne fremstår ved indhold af f.eks. kul, grafit og jerndioxid. Marmor er mellem
200 og 2200 millioner år gammelt.
Pga. marmor/kalkstens kalkholdige struktur, må der ikke anvendes syreholdige
rengøringsprodukter. Syre vil ætse/åbne overfladen og gøre vinduespladen mat.
Brug kun fugemasse der er særligt egnet til marmor/natursten, da olieholdig fugemasse
kan give mørke aftegninger langs fugen.

3. Særligt for granit, typer: Silver Star og Absolute Black
Granit er en bjergart, der består af bl.a. kvarts, feldspat og glimmer. Granit er blevet til
under høje temperaturer og tryk. Granit er mellem 1200 og 3000 år gammelt. Det er et
smukt og slidstærkt materiale, som er særdeles robust over for ydre påvirkninger. Granit
findes i et væld af farver og mønstre der er dannet af naturen. Dette betyder, at granit ikke
er 100 % uniform i farve og mønster, og dette er med til at give hver granitplade sit eget
unikke særpræg.
Granit er fantastisk stærkt og næsten umuligt at ridse. Brugt rigtigt er granit praktisk talt
uforgængeligt. Samtidigt er granit et 100 % naturprodukt. Desuden tåler granit næsten alle
former for rengøringsmidler, herunder de fleste afkalkningsmidler.

4. Rengøring og vedligeholdelse
Til daglig rengøring af vinduesplader anbefaler vi FERROLIT 3 i 1. Dette produkt renser,
plejer og beskytter pladen. Er pladen meget beskidt, forslår vi FERROLIT Sten Rens.
Ønskes ekstra beskyttelse, f.eks. i køkken og bad, kan man anvende FERROLIT Anti
Smuds.
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