
quartzite & granit+

vedligehold og information

 fra borderstone



BYD NATUREN INDENFOR 
Naturen skal både ses og mærkes. Der findes få ting der kan konkur-
rere med den skønhed og elegance quartzite, granit og natursten 
kan bringe til dit køkken eller badeværelse, når vores håndværkere 
omdanner naturens egne materialer til elegante løsninger, specifikt 
designet til dine rum. 

DU KAN TRYGT VÆLGE BORDPLADER I QUARTZITE OG GRANIT+
-de nemmeste natursten at vedligeholde
Som udgangspunkt er quartzite, granit og  andre tilsvarende typer 
stærke materialer, så bruger du din sunde fornuft, husker at bruge 
bordskånere, skærebræt  og vælger den rigtige imprægnering, kan 
du have glæde af dine smukke stenbordplader i mange år.  

NÅR NATUREN INVITERES INDENFOR 
- generelt for marmor, granit, quarzite og natursten i en bred vifte
Sandhuller, krakeleringer og ”glasårer” er naturligt forekommende i 
natursten - dog mest i marmor - men forekommer også i kalksten og 
skifer samt andre natursten. ”Glasårer” svækker ikke stenen og skal 
derfor ikke forveksles med en revne, der er opstået her og nu. Små 
huller, luftlommer og overfladehuller er f.eks altid at finde i mar-
mor og de er helt naturlige. Naturligt forekommende ujævnheder i 
natursten, falder derfor ikke indenfor Købelovens reklamationsom-
råde.

I forbindelse med forarbejdninger af natursten kan der generelt være 
behov for små reparationer og spartlinger af diverse naturfænomen-
er.  Køber må acceptere sådanne reparationer, når de selvfølgelig er 
udført håndværksmæssigt korrekt. Der kan ikke gives garantier mod 
sådanne naturligt forekommende ujævnheder.
Det er vigtigt at være opmærksom på når man vælger en natursten, 
at disse naturligt forekommende ujævnheder er en del af charmen 
ved de smukke natursten og er med til at give hver enkelt plade sit 
helt eget udtryk.



IMPRÆGNERINGER
borderstone imprægnerer altid marmorplader inden eller efter 
montering. Du får et vedligeholdelsessæt med og vi hjælper 
naturligvis med kyndige råd og vejledning i plejen af din bordplade. 

Når du køber quartzite, granit, lava og andre tilsvarende typer 
hos borderstone, kan du vælge mellem to forskellige typer
imprægnering.

IMPRÆGNERING FRA BORDERSTONE VED PRODUKTION

imprægnering (under 2 m2) spørg forhandler efter pris 
   
imprægnering (over 2 m2) spørg forhandler efter pris

Neutral + imprægnering 
- bevarer stenens ”rå look” 
neutral imprægnering af høj kvalitet og lang 
holdbarhed. Neutral imptrgneringen giver  
naturstenen stor modstandsdygtighed 
overfor såvel olie som vandbårne forure-
ninger, uden at stenens udseende forringes 
eller ændres.  

Dybde+ imprægenring 
-Fremhæver stenens struktur, farve og 
giver en wet-look”effekt. Ligesom neutral 
imprægneringen giver dybde imprægnerin-
gen  naturstenen stor modstandsdygtighed 
overfor såvel olie som vandbårne forure-
ninger. 



Der findes få ting der kan konkurrere med den skønhed og elegance 

marmor kan bringe til dit køkken - Pietra De Fossena marmor





Neutral imprægnering 

- bevarer stenens ”rå look”

Dybde imprægenring 

- ”wet-look”effekt

HUSK - VIGTIGT
 - SERVICERING AF BORDPLADER

En  bordplade er en fryd for øjet, især når den er velholdt. Følg altid vejledningen 
og anvisningen på bagsiden af vores produkter samt  i denne brochure, og du vil år 
efter år, kunne glæde dig over en flot bordplade. 

Imprægneringerne 
Beskytter overfladen mod vand, fedt, pletter og dækker overfladisk porøsitet. 

Quartzite og granit er modstandsdygtige overfor naturlig syre i dagligdags brug, 
såsom citron og eddike. 
Granit kan på grund af sin geologiske sammensætning næsten tåle alle former 
for rengøringsmidler. Dog anbefaler vi Stonetrament produkter til dine plader - se 
oversigt næste side - alternativ er der altid den gode gamle: brun sæbe/sæbespå-
ner
Undgå meget stærke rengøringsmidler såsom cillit bang og klorin

Sørg altid for at sætte varmt køkkenudstyr på en bordskåner, for at undgå en 

uheldig påvirkning af bordpladen.

Lava tåler varmepåvirkningerne i almindelig husholdning.



PRODUKTER ER FRA STONE TREATMENT
Daglig rengøring
Grund rengøring
Nano Skurercreme
Afkalker 

Neutral imprægnering
Dybde imprægnering

GODE RÅD OG SERVICE BESØG
Nedenstående er gældende for slebne/matte overflader.

I DAGLIGDAGEN KAN DU GØRE FØLGENDE:
Små pletter i dagligdagen: En meget blød ståluld 000 eller powerflex svamp mild 
kan bruges ved kalkpletter eller små pletter. Begge skal bruges med vand (altså 
vådt i vådt) - med let tryk. Nogle gange kan man efterimprægnere pletten. Tjek 
altid brugsanvisningen inden du smører bordpladen ind i imprægnering og gør 
præcis som anvist.

BORDERSTONE SERVICE BESØG 
Hvis du vil have fagfolk på opgaven, så kommer vi gerne forbi efter behov.
Vi vil rense, slibe og efterfølgende give dem ny imprægnering. Så står de super 
flotte igen. Ring til os for pris og tid.



Kun et lille udpluk af de mange smukke sten der findes. 

MUSTANGEMERALD QUARTZITE

ATLANTIC LAVASTONE DOBBEL BLACK

QUARTZITE

WHITE MACAUBAS

SILVER QUARTZITE QUARTZITE SKY

WHITE QUARTZITE



QUARTZITE_ Naturstenen med de gode fordele .....
Modstandsdygtig overfor daglig syre og ridser. 

MOHS SCALE OF MINERAL HARDNESS - En hård sten der ligger nr 7 på mohs scalen 

Quartzite sky - 20mm slebet -  med gennemløbsvask. 



NERO ASSOLUTO, POLERET 

NERO ASSOLUTO, SLEBET 

NERO AFRICA,  POLERET 

NERO ASSOLUTO, LEATHER

NERO AFRICA , SLEBET

NERO ASSOLUTO,  ANTIQUE NERO ASSOLUTO,  BRÆNDT

NERO AFRICA, BRÆNDT

JURASSIC BLACK CARBON GREY

GRANIT



AZUL CALIFORNIA

LABRADOR ANTIQUE

BLUE PEARL

MULTI COLOUR

VERDE S. FRANCISCO

EMERALD PEARL

LAVA

LAVA

GRANIT
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UNIKKE KVALITETS LØSNINGER 

fra borderstone


