SKÖTSELRÅD NATURSTEN
VIKTIGT
Sitt eller stå aldrig på en bänkskiva i sten, bänkskivan är särskilt känslig runt urtag till vask
och häll.
Vid kakelsättning eller liknande skydda alltid bänkskivan ordentligt.
Låt aldrig vätskor stå en längre tid på bänkskivan, torka alltid bort vätskan direkt.
Använd aldrig träolja eller matolja för att underhålla dina bänkskivor, se nedan för
information om impregnering.
En hinna alternativt silikonrester eller fläckar från diskmedel kan finnas runt vask och häll
samt vid skarvar.
Resterna försvinner som i regel vid vanligt användande, annars kan resterna tas bort genom
att skrubba med en metallfri svamp och ljummet vatten med diskmedel (se svårare fläckar),
använd eventuellt nageln för att försiktigt avlägsna silikonet.
Går silikonet eller hinnan inte bort trots beskrivning ovan, använd ett rakblad försiktigt och
en liten mängd lösningsmedel (som inte innehåller diklormetan, diklormetylen, dikloramin)
samt hushållspapper. Skölj rikligt med vatten. Tänk på att alltid använda ett nytt rakblad som
inte kan ge repor.
Tänk på att Granit och Marmor är ett Naturmaterial.
I alla stensorter kan det finnas små porer eller matta områden, detta är inget fel på skivan
utan tillhör skivans naturliga utseende. Färgskiftningar och variationer förekommer också.
MARMOR OCH KALKSTEN
Använd alltid grytunderlägg och skärbräda till dina bänkskivor.
Använd inte sura rengöringsmedel som tex medel för att ta bort kalk då dessa orsakar
skador.
Låt inte heller syror som så som vin, vinäger, ättika, fruktjuice eller kolsyra komma i kontakt
med denna stentyp.
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IMPREGNERING
Vi rekommenderar att impregnera med stenimpregnering, den appliceras på bänkskivan i ett
tunt lager med en mjuk svamp eller trasa. Impregneringen skall därefter ligga kvar över
natten så att den sugs ner i stenens porer och dagen efter torkas överflöd bort.
Häll aldrig impregneringen direkt på stenen.
Observera att alla mjukfogar mot bänkskivan måste vara lagda innan impregneringen
appliceras då mjukfogen annars inte fäster.
Impregnera skivan initialt 2 dagar i rad, därefter 1-2 gånger per år beroende på hur mycket
stenen suger upp.
DAGLIG RENGÖRING
För borttagning av fettfläckar och daglig underhållsrengöring rekommenderas användning av
diskmedel blandat med varmvatten, använd en vanlig disktrasa för att avlägsna fläckar och
torka av skivan med.
SVÅRARE FLÄCKAR
Vid svårare fläckar kan man använda vanligt diskmedel, alternativt grönsåpa eller Allrent
blandat med varmvatten. Använd den grova/vita sidan på en metallfri kökssvamp och skölj
rikligt med vatten.
Observera att inte använda svamp med grön baksida för att avlägsna fläcken då den kan
repa poleringen.
Denna typ av rengöring ska endast ske om fläcken är svår att få bort och inte dagligen.
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