– En verden af sten

M A R M O R
SANDSTEN
KALKSTEN

KÆRE KUNDE,
TILLYKKE MED DERES
NYE BORDPLADE!
Natur i natursten

Varmefast

Marmor & sandsten er 100% naturmateriale,

Marmor & sandsten er ikke varmefast, derfor

med fantastiske strukturer og liv.

tilrådes altid afsætning på en bordskåner.

Marmor vil med tiden bære præg af at havde
været brugt, der vil naturligt opstå ridser og

Håndtering

skjolder som følge af brug. Marmorbordplader er

Såfremt det er muligt, leverer Billeschou A/S

for feinschmeckere der tør vise, at deres køkken

altid pladerne pålagt på skabene, og pladerne

er et mad-værksted.

skal ikke håndteres yderligere. Skulle dette ikke
være tilfældet hos Dem, beder vi Dem iagttage

Marmor & sandsten brydes i store blokke, der

følgende:

efterfølgende saves op til råplader. De mest
anvendelige tykkelser til bordplader er 20 mm,

• Plader transporteres på højkant (på den

30 mm eller 40 mm. Som regel er alle bordplader

korte led og med forkant op), stilles på ska-

fra en blok i samme farvenuance og struktur.

bene og lægges forsigtigt ned til vandret.

Det er dog vigtigt at bemærke at marmor- &

Herefter skubbes de på plads, uden at der

sandstensplader er unikke og der findes ikke

bliver løftet yderligere.

2 som er helt ens. Har De købt flere sammenhængende plader har vi dog, hvor det er muligt,

• Udskæringer for kogeplade eller lignende

skåret alle plader fra samme blok. Dette gør

må ikke anvendes som ”bærehåndtag”.

at alle plader får det mest ensartede resultat

Ligeledes må forkant/bagkant ved udskæ-

naturen kan give.

ringer ikke anvendes som bærepunkt,
eftersom begge situationer kan medføre

Marmor & sandsten er altid varierende i farve,

brækage af pladen.

mønster, glans, struktur m.v.
• 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.

Skabe og underlag

Inspektion og montering

Alle underlag skal være absolut plane og stabile.

Inden montering skal alle plader kontrolleres

Der må under ingen omstændigheder kunne

for eventuelle fejl såsom fragtskader, revner,

foretages nedbøjning af materialet ved belast-

skår eller lign. Omkostninger til andre håndvær-

ning. Hvor skabe ikke giver nødvendig støtte,

kere, i forbindelse med fejl eller mangler, kon-

skal der monteres bærende beslag på mur/væg.

stateret efter montage, er for Billeschou A/S
uvedkommende.

Omkring udskæringer kan der suppleres med
profil stål eller stålskinne med den fornødne

For at undgå nedtrængning af væsker til skabe,

styrke.

skal samlinger af plader fuges/limes. Der må
IKKE anvendes syreholdig silikone, da dette kan

Hver plade skal have kontakt til hver korpusside

medføre misfarvninger. I tilfælde af tvivl, spørg

som denne ligger på.

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.

Rengøring og vedligeholdelse
Marmor og sandsten er kalkholdige og tåler derfor ikke kalkfjerner eller afblegningsprodukter. Brug
af disse produkter vil beskadige overfladen, og den originale overflade kan ikke genoprettes.
Inden pladen tages i brug skal den overfladebehandles med en vandbaseret forsegler. Dette gøres
ved at følge nedenstående procedure.

Vejledning til overfladebehandling

bordpladerne inden disse fuges – Fugemasse

• Rengør overfladen så den er helt ren, tør og

kan misfarve ubehandlet bordplader. Anvend

fri for snavs.
Urenheder vil blive svære at fjerne, hvis

kun syrefri fugemasse.
• Ovennævnte behandling gentages 2-3 gange

muligt efter overfladebehandlingen.

med 24 timers mellemrum i opstart og som

• Hæld produktet, ”vandbaseret forsegler”

vedligeholdes 2-3 gange årligt.

fra Billeschou’s plejesæt, på en fnugfri klud
og fordel behandlingen ensartet over hele

Rengøring

bordpladen. Dette gøres i tynde lag. Undgå at

Daglig rengøring foretages med Billeschou’s

hælde produktet direkte ud på bordpladen.

Mild Skurecreme. Rengøring med andet end

• Lad det tørre 3-5 minutter.

anviste/medfølgende skurecreme frarådes og

• Efter maksimalt 5 minutter aftørres over-

er på eget ansvar. Dette skyldes at nogle typer

skydende behandlingsvæske med en ny tør

skurecreme indeholder kvarts, og kan derfor

fnugfri klud.

ridse overfladen. Undgå at bruge en ridsende

• Poler bordpladen med en ren og tør fnugfri
klud, så den fremstår ensartet og tør.

skuresvamp og rengør hele overfladen for at
opnå et ensartet resultat.

• Det er vigtigt at bordpladen aftørres/poleres
grundigt så den fremstår ensartet efter endt

For at minimere behovet for rengøring anbe-

behandling. Det færdige resultat vil afhænge

fales det at holde pladen så tør som muligt

heraf. Det anbefales at overfladebehandle

i dagligdagen.

For yderligere vejledning besøg www.bsmarmor.dk
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