Rengøring og vedligeholdelse
Komposit er helt lukket i overfladen, og kræver derfor ingen yderligere pleje
eller imprægneringsmiddel inden pladen tages i brug.
Alle plader er rengjorte inden levering. Skulle der være rester fra fremstillingsprocessen som er overset, fjernes disse nemt med en ridsefri nylon-grydesvamp
og almindeligt skurepulver. Rengøring med andet end anviste/medfølgende
skurecreme frarådes og er på eget ansvar. Dette skyldes at nogle typer skurecreme indeholder kvarts, og derfor kan ridse overfladen.

Til grundig rengøring findes Billeschous produkter: Sten Rens og Mild Skure
Creme. Sten Rens er en kraftig sæbe til grundrengøring.
Mild Skure Creme er skurecreme til fjernelse af svære pletter og metalafsmitninger.
Kalkaflejringer omkring f.eks. armatur kan fjernes med brug af Eddike. Eddiken
må højst sidde på pladen i 2 minutter. Rengøring med ikke nævnte produkter
anbefales ikke. Følgeskader vil ikke være reklamationsberettiget.
Suede overflader
Til almindelig rengøring af disse overflader anbefaler vi Billeschou’s Komposit
Rengøring produkter eller vand og neutral sæbe. Til genstridige pletter skal De
bruge en ikke ridsende svamp. Undgå at gnide ihærdigt på pletten. Denne type
overflade kræver, i lighed med alt andet materiale med en ru struktur, en højere
grad af vedligeholdelse.
For yderligere vejledning besøg www.bsmarmor.dk

Komposit
Med venlig hilsen

Islandsvej 2| 7100 Vejle

Kære kunde.

Håndtering

Tillykke med Deres nye Silestone kompositbordplade!

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.

Silestone
Silestone komposit er baseret på 93% kvarts. Kvarts er et af de stærkeste mineraler, efter ædelsten. Silestone og granitbordplader deler, med enkelte undtagelser, en lang række egenskaber.
Meget små farveforskelle kan komme mellem produktionerne, men har De fået
flere sammenhængende plader, garanterer vi for at pladerne er skåret fra samme produktion. Dette gør at De får det mest ensartet resultat som kan opnås.

Varmefast
Kompositbordplader er ikke ubetinget varmefaste. Hurtige temperaturskift og
længere påvirkning med høj temperatur fra gryder/pander osv. kan forårsage
skade på kompositbordplader.
For at undgå metalafsmitninger og termochok tilrådes det altid afsætning på en
bordskåner. Gryder med en temperatur under 100°C kan afsættes direkte på
bordpladen.
Varmeskader er ikke reklamationsberettiget.

Syrefast
Kompositbordplader er modstandsdygtige over for almindelig husholdningssyre
og kemi som eddike, sprit m.f. i op til 2 minutter. Kontakt med kraftig base, klorin og Cillit Bang, samt lignende produkter, kan forårsage skader på overflade/
polering.

UV bestandig
Kompositbordplader egner sig ikke til udendørs brug, da komposit ikke er UVbestandig. Dette skyldes bindemidlet i produktet.

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.
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.

