VEDLIGEHOLDELSE NATURSTEN
Naturstenplader er først og fremmest et naturprodukt. Bordplader af
natursten indeholder dermed variationer i "mønstre", "årer" og "flammer"
ligesom der i pladerne kan forekomme større eller mindre områder med farveforskelle – man kan også sige at der praktisk taget ikke er to stenplader der er
ens.
Hvis man vælger stensort ud fra brochurer eller små prøver, vil den færdige
plade derfor have nuanceforskelle i forhold til fotos og eventuelle vareprøver.
I mange stentyper kan der forekomme små fordybninger og huller i overfladen. Disse kan ikke udspartles, og visse stentyper er dannet således, at den
polerede overflade fremstår med mindre felter eller årer, der ikke kan blankpoleres.
PLEJE AF NATURSTENPLADER
Generelt
Natursten kan være et porøst materiale med mere elle mindre åben struktur
afhængigt af stentypen. Derfor er det vigtigt at tilføre stenen imprægnering,
med eller uden voks. (PRO TW LUX eller MA90)Til den daglige vedligeholdelse
anbefales NEUGEL eller naturlige sæbespåner.
Efter montering rengøres pladen med rent vand. Når den er tør påføres imprægneringen.
Det er vigtig at bemærke, at plader ofte er forbehandlet fra leverandøren –
derfor spørg.
Overdreven behandling eller mætning med flere forskellige produkter frarådes.
Natursten kan tåle varme ting, men brandvarme el-gryder og pander direkte
fra kogepladen kan trække fedtstoffet op af pladerne, så det viser sig som en
plet, og i værste fald kan pladerne revne. Læg derfor en ting (kniv, grydeske
el.lign.) under kanten af gryden/panden.
Stenplader er gode bageborde. Da de altid er kolde, hænger dejen ikke i, og
pladen får samtidig tilført naturligt fedtstof, hvilket den har godt af.
Fedtpletter kan forsvinde med tiden.
Marmor
Da marmor er kalksten, må der ikke i forbindelse med rengøring anvendes
sure/syre rengøringsmidler.
Granit
Til forskel fra kalksten/marmor tåler granit på grund af den geologiske sammensætning alle former for rengøringsmidler, men skal i øvrigt vedligeholdelse som den generelle beskrivelse.
Skifer
Anvendt som bordplader, gulvbelægning m.m. skal skifer behandles som øvrige
naturstensmaterialer. MA90 anbefales da denne giver farve til stenen. Dette er
samtidig medvirkende til, at stenen er lettere at vedligeholde.
Med tiden kan der aflejres "kalksæbe" i ujævnhederne i skiferen. Den skal i så
fald bearbejdes med et fedtafrensende produkt. Skiferen skrubbes godt med en
børste for at få kalk/snavs ud af ujævnhederne, og der vaskes efter med rent vand.
Nu er skiferen imidlertid udtørret og skal igen behandles med imprægnering.
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