Granitvaske
Vedligeholdelse
Alle plader er rengjorte inden levering. Skulle der være rester fra produktionen som
er overset, fjernes disse nemt med en nylon-grydesvamp og almindeligt skurepulver.
Rengøring med skurecreme frarådes og er på eget ansvar, da nogle typer indeholder
kvarts, og kan derfor ridse overfladen.

Forsegling af overfladen, således at sæbe og lignende ikke trænger ned i pladen, og
i værste fald giver misfarvning, foretages med produktet Anti Plet inden vaskepladen
tages i brug. For at opnå den mest optimale effekt, påføres et tyndt lag Anti Plet
5 til 6 gange med ca. 24 timers mellemrum. Følg anvisningen på produktet.
Antiplet er leveret sammen med pladen.

design & graﬁsk produktion: grafisk forum a·s | 7561 3344

Granit tåler næsten alle former for almindelige rengøringsmidler, herunder også
almindelig syreholdig rengøringsmiddel. Ved daglig rengøring bruges almindelig
rengøringsmiddel, men ønsker man en mere grundig rengøring kan den før omtalte
skurepulver anvendes.

Granitvaske

Med venlig hilsen

Billeschou’s Stenhuggerier A/S

Billeschou’s Stenhuggerier A/S
Islandsvej 2 | DK-7100 Vejle

Granitvaske
Kære kunde,

Skabe/underlag

Tillykke med Deres nye granitvask!

Alle underlag skal være absolut plane og stabile. Der må under ingen
omstændigheder kunne foregå nedbøjning ved belastning. Hvor skabe ikke
giver nødvendig støtte, kan der monteres bæringer på mur/væg.

Vasken og pladen er udført i ét stykke granit, uden nogen form for limning eller
andre samlinger.
Granit er et 100% naturskabt produkt, hvilket gør at der ikke er 2 plader som er
helt ens. Granit har fantastiske gode egenskaber til anvendelse både i og uden
for boligen.
I granit forekommer ofte strukturændringer, disse fremstår som årer eller pletter,
og er med til at gøre produktet levende og give det sit eget særpræg, og danner
ikke grundlag for reklamation.

Håndtering
Såfremt det er muligt, leverer vi altid pladerne pålagt på skabene, og skal ikke
håndteres yderligere. Skulle det ikke være tilfældet hos Dem, beder vi Dem
iagttage følgende:
Plader transporteres på højkant, stilles på skabene og lægges forsigtigt ned til
vandret. Herefter skubbes de på plads, uden at der bliver løftet yderligere.

Inspektion/Montering
Inden montering skal pladerne kontrolleres for eventuelle fejl så som fragtskader,
revner, skår eller lignende. Omkostninger til andre håndværkere, i forbindelse med
fejl eller mangler, konstateret efter montage, er for Billeschou’s Stenhuggerier A/S
uvedkommende.
Ved vægge eller tillægsplader, der ligger mod vaskepladen, fuges/limes samlinger
for at undgå nedtrængning af væsker til skabe. Her må IKKE anvendes syreholdig
silikone. Syreholdig silikone kan trænge ind i granitten og give misfarvninger.
I tilfælde af tvivl, spørg forhandleren.
Billeschou’s Stenhuggerier påtager sig ikke ansvar for skader opstået under og
efter montage.

Opklodsning for udligning af eventuelle tykkelsesforskelle, foretages ved at vippe/
løfte pladerne over langkanten, som ved pålægning. Vip/løft jævnt over
hele længden.
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