Rengøring og vedligeholdelse
Dekton er ekstrem modstandsdygtig overfor temperaturforskelle og kræver ingen vedligeholdelse. Vi anbefaler, at du rengør regelmæssigt ved hjælp af en ikke-slibende svamp (f.eks.
en Vileda skuresvamp beregnet til keramiske overflader), sæbe og varmt vand. De fleste pH
neutrale universalrengøringsmidler kan også anvendes.
Vanskelige pletter
Fjernes med Billeschou skurecreme og en ikke-slibende svamp. Skrub og skyl med varmt
vand.
Kraftigt indtørrede pletter f.eks. tyggegummi, neglelak eller maling,
som alle stivner og hærder når de tørrer. Skrab forsigtigt med en plasticspatel eller et knivblad. Rengøres herefter med vand og sæbe.
Grå striber fra metalredskaber (metallisk transfer)
Striber fra f.eks. gryder, potter og pander fjernes med sæbe og vand eller rengøringsmiddel
til keramiske kogeplader.
Vin, kaffe eller pletter fra madlavning
Disse pletter fjernes bedst med rengøringsmidler indeholdende salmiak, sulfo eller lignende.
Voks, sko sværte, gummimærker, blæk etc.
Ved sådanne pletter, anbefaler vi at bruge fortynder, acetone eller husholdnings sprit.
Rust, kalk og cement
Her er eddikevand eller andre syreholdige rengøringsmidler, såsom murvask meget anvendelig.
Tjære og Nikotin
Her anbefales det at bruge grundrens, sulfo eller lignende for at fjerne genstridige pletter.
Fedt og afsmitninger
Benyt f.eks. rengøringsmiddel til keramiske kogeplader. Husk at efterskylle med rigeligt
vand.
KEMIKALIER man bør undgå
Undgå at udsætte Dekton for barske kemikalier og opløsningsmidler længere end nødvendigt. Sikre at saltsyre og lignende aldrig kommer i kontakt med Dekton pladen, da det er
giftigt og ætsende.
Almindelige forholdsregler
Selvom Dekton er ekstremt ridsefast, anbefales det, at du bruger et skærebræt. Ved almindelig skæring vil knive efterlade mærker kaldet "metallisk transfer", som kan fjernes ved
hjælp af de ovennævnte metoder, men det er lettere at bruge et skærebræt.

Dekton

En anden grund til at bruge skæreunderlag er, at Dekton overfladen vil sløve dine knive.

Med venlig hilsen
For yderligere vejledning besøg
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Kære kunde.

Håndtering

Tillykke med Deres nye Dekton plade!

Såfremt det er muligt, leverer Billeschou A/S altid pladerne pålagt på skabene,
og pladerne skal ikke håndteres yderligere. Skulle dette ikke være tilfældet hos
Dem, beder vi Dem iagttage følgende:
Plader transporteres på højkant (på den korte led og med forkant op), stilles på
skabene og lægges forsigtigt ned til vandret. Herefter skubbes de på plads, uden
at der bliver løftet yderligere.
Udskæringer for kogeplade eller lignende må ikke anvendes som
”bærehåndtag”. Ligeledes må forkant/bagkant ved udskæringer ikke anvendes
som bærepunkt, eftersom begge situationer kan medføre brækage af pladen.
Opklodsning for udligning af eventuelle tykkelsesforskelle/højdeforskelle, foretages ved at vippe/løfte pladerne over den lange kant, som ved pålægning. Vip/
løft jævnt over hele længden.

Fremtidens bordplade
Dekton er baseret på den nyeste fremstillingsteknologi.
Med Dekton har Cosentino, som også står bag produktet Silestone, skabt nye
rammer for bordplader, der tåler næsten alt. Dekton, som er et Ultra Kompakt
materiale, har en masse gode egenskaber, som man ikke samlet kan få ved andre materialer til bordplader.

Varmefast
Dekton er varmefast og tåler direkte afsætning med gryder, pander, bradepander osv.
Bemærk, at nogle gryder og pander kan slå sig i bunden, hvis ikke en bordskåner
benyttes.

Syrefast
Dekton er syrefast. Syre og base brugt i normal husholdning kan ikke beskadige
Dekton.
Bemærk dog at dette er ikke gældende for en eventuel vask monteret i bordpladen.

UV bestandig
Dekton er UV-bestandig og kan derfor bruges ude som inde uden at miste farven.

Ridse/slagfasthed
Dekton er et produkt der bedst kan sammenlignes med keramik.
Dekton er meget svær at ridse ved daglig brug, dog kan produkter med samme
hårdhedsgrad, afsætte ridser som ikke kan udbedres.
Pas på med en grat fra et keramisk fad eller lignende – det kan medføre ridser.
Dekton er meget modstandsdygtig over for slag mod overfladen, men et uheldigt stød, med en tilsvarende hård genstand imod en forkant, kan forårsage afskalling og et efterfølgende hak. Dette er ikke reklamationsberettiget.

Skabe og underlag
Alle underlag skal være absolut plane og stabile. Der må under ingen omstændigheder kunne foretages nedbøjning af materialet ved belastning. Hvor skabe
ikke giver nødvendig støtte, skal der monteres en bæreliste på mur/væg.
Omkring udskæringer kan der suppleres med stålrør eller stålskinne med den
fornødne styrke.
Hver plade skal have kontakt til hver korpusside som denne ligger på.

Inspektion og montering
Inden montering skal alle plader kontrolleres for eventuelle fejl såsom fragtskader, revner, skår eller lign. Omkostninger til andre håndværkere, i forbindelse
med fejl eller mangler , konstateret efter montage, er for Billeschou A/S uvedkommende.
For at undgå nedtrængning af væsker til skabe, skal samlinger af plader fuges/
limes. Der må IKKE anvendes syreholdig silikone, da dette kan medføre misfarvninger. I tilfælde af tvivl, spørg forhandleren.
Alle plader skal monteres med 3-5 mm afstand til væg.
Billeschou A/S påtager sig ikke ansvar for skader opstået under eller efter montage.

