Underhåll marmor
Handfat

Rengöring marmor & sten handfat
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1.1
Rengöring, ca 3-4 månaden
Rengör ditt marmor
handfat regelbundet med
ett milt rengöringsmedel.
Rengöringsmedel för
marmor och sten kan du
köpa i byggvaruhandel eller
hos återförsäljare som säljer
stenprodukter. I nödfall går
det att använda vanligt

diskmedel eller sopa.
Applicera en liten mängd
rengöringsmedel på en
mjuk trasa och gnugga
jämt över handfatet. Skölj
bort rengöringsmedlet och
torka efteråt. Detta är en
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städrutin som ni utför
regelbundet, ungefär som
när ni städar hemma, ca 34 gånger i månaden.

Underhåll
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Skölj ditt handfat efter du använd det. Om ditt handfat
inte är impregnerat så kommer både vatten, tandkräm
och smink lämna märke i marmorn. När ni väl fått
märke i marmorn så är de svåra att få bort, men inte
omöjligt. Låt aldrig mineraler som järn, salt, lime,
vinäger eller traditionella hushållsprodukter som ni
använder till kake, klinker eller diskbänken komma i
kontakt med marmorn, dessa är frätande.
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Underhåll marmor

Impregnering/Polering
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1:3
Impregnera ert handfat. ca 2 gånger om året
Efter rengöring, impregnera ert handfat, använd en produkt
som är avsett för marmorimpregnering. Applicera
impregneringen med en polerduk/trasa jämt över hela
handfatet, desto fler lager du applicerar desto glansigare blir
ytan, polera mellan varje applicering.
*Följ instruktionerna på produkten för korrekt användning.
Livslängden för ett handfat som inte underhålls på rätt sätt
kommer att reduceras kraftigt. Följer man instruktionerna så
kan ett marmorhandfat vara i generationer.
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Varning
1.4
Använd inte produkter med syra, det avser vanliga livsmedel
och hushållsprodukter, Ex. ammoniak, vinäger, alkohol,
lime, juice, köksrengöring, kakeltvätt eller toalettrengöring
är produkter som får ert handfat att vitra bort ( smula sönder)
då dessa innehåller syror och ämne som inte är förenligt med
några kalkstensprodukter, vilket marmor är.
Om marmorn kommer i kontakt med något av ovan så
öppnas porerna upp och marmorn blir absorberande, följden
är att ditt handfat vitra bort. Om olyckan är framme så börja
med att tvätta handfatet och sedan impregnera det enligt
instruktioner ovan. Sista utvägen är att få ditt handfat
ompolerat hos ett företag som sysslar med stenpolering.
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Produkter som inte att går att kombinera med marmor
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