Skötsel och underhåll - marmor
Tack för ditt val av stenbänkskiva.

Underhåll

Carrara marmor från Italien har en mörkgrå
ådring på vit/ljusgrå botten. Mönstret kan variera mycket mellan olika stenblock.

Använd aldrig produkter som innehåller syra på marmor. Det förstör ytskiktet och poleringen
försvinner. Exempel på såna produkter är vin, citrusfrukter, vinäger, kolsyra, ättikssprit etc.
Fett och oljefläckar ska avlägsnas så snabbt som möjligt
för att förhindra att de tränger ner i stenen.

Marmor har god resistens mot vatten och värme.
Stenen är dock känsligare mot fläckar och repor.
Marmor som är en förhållandevis porös sten,
kräver underhåll i form av regelbunden impregnering och att rester från mat och dryck torkas
bort omedelbart. Det är inte möjligt att torka
bort fläckar som har hunnit tränga ner i stenen.
Vissa mindre ojämnheter i stenen kan förekomma. Marmor är känslig för luftföroreningar,
vilket innebär att din stenskiva vill ha ett unikt
levande utseende som ändrar sig med tidens
gång och får sin egen patina.
Vi rekommenderar alltid underlägg till varma
kärl.

För att din bänkskiva ska bevara sitt fina ytskikt rekommenderar vi att ni använder rengöringsmedel som är
avsedda för sten.
Till den dagliga rengöringen kan ni använda en fuktig
trasa med endast vatten (gärna en microfibertrasa). Vi
rekommenderar även Akemi Crystal Clean- för daglig
borttagning av lättare nedsmutsning. Produkten är
speciellt framtagen till detta ändamål.
För rengöring med impregnering, ca en gång per månad,
kan Akemi Tripple Effect användas.
Dessa produkter är helt ofarliga efter ytbehandling vid
kontakt med livsmedel.
Använd inte medel med ph-värde under 7.

Impregnering

Vid frågor om produkten,
kontakta din köksleverantör.
Vi hoppas ni får mycket glädje
av era bänkskivor!
Lägg gärna ut kort på ert färdiga
kök på sociala medier och tagga oss.
#dekkernordic @dekkernordic

I all sten finns det porer och mikrosprickor detta gör att
vätska sugs in. Är vätskan färgad och stenskivan ljus,
kan man få fläckar som letar sig ner i stenen som kan
vara svåra att få bort. Vi rekommenderar att stenen impregneras ca 1 gång per år för att minska absorptionsförmågan. En bra impregneringsvätska sugs in i stenens
mikrosprickor och täpper till så att andra vätskor inte
kan komma in i stenen och missfärga den. Impregneringen ska strykas jämt över plattan och överskott
torkas bort efter några minuter.
Vi rekommenderar Akemi Antifläck.
Det kan bli lite rester av silikon vid skarvarna efter
monteringen på stenen. Om silikonet har härdat tas
resterna bäst bort försiktigt med nytt rakblad. Silikon
som nyss applicerats tas bort med lite oljefri aceton på
ett hushållspapper.
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