
Hur håller man stenskivan snygg och prydlig?
Med tanke på utseende och användarkomfort är bänkskivor av granit och kvartssten det bästa valet,
men för bekymmersfri daglig användning och för att behålla det sköna utseendet på lång tid, lönar det
sig att veta litet om dessa materials egenskaper och underhållsknep. Det tar inte mer än 30 minuter om
året att hålla arbetsytan i gott skick.

Mekaniska skador och temperatur

Trots att det handlar om sten som vi är vana att förknippa med styrka, har även granit sina svagheter.
När vi monterar bänkskivor av sten utför vi dem så, att det är omöjligt för dem att brytas, men vid olycka
eller oaktsamhet är det dock möjligt att skada bänkskivan. Främst gäller det arbetsytans kanter, som på
grund av kraftiga slag kan förlora ett stycke. Det är möjligt att reparera stenet, men resultatet blir inte
det samma och vi påminner att sådana skador omfattas inte av garantin. Här har kompositsten fördelar,
som har större tålighet mot fysiska skador. Vi rekommenderar också inte att man skall klättra på
köksbänkar för att nå till exempel övre köksskåp. Bänkskivan är svagare på smalare ställen – särskilt
kring tvättställ och spis – och människans vikt kan orsaka att stenet bryter.

Vi rekommenderar att man alltid använder skärbrädan, för trots att knivar och andra bestick inte skrapar
stenytan, kan det orsaka att den polerade ytan bleknar när man ständigt skär utan skärbrädan och
detta kan endast repareras med specialverktyg. Det finns också risk att man gör metallspår på ytan,
som är inte repor, men som är omöjliga att tas bort utan specialverktyg.

Stenskivan är känslig mot abrasiva material: så använd inte trådsvamp för rengöring och se till att den
använda trasan är ren – även ett tillfälligt sandkorn kan skada ytan.

Granitskiva är inte känslig mot värme, men det är bättre att använda ett värmeunderlag när man tar en
kastrull eller en panna direkt från spisen – detta just därför att pannor och kastruller (särskilt till exempel
ungskastruller av lera) kan skada stenet med sitt grova underlag.

Vid kompositsten är det obligatoriskt att använda värmeunderlag, eftersom en del av kompositstenen är
lim som kan ge reaktion när den kommer i kontakt med ett varmt föremål, som resulterar i spår som
inte längre kan tas bort från bänkskivan.



Dagligt underhåll och fläckar

Ni behöver inte göra någonting speciellt för att dagligen underhålla din bänkskiva. Ni kan använda en
fuktad trasa och vid behov diskmedel som är löst med vatten eller glasrengöringsmedel. Neutrala (pH 7)
och lätt syrliga (pH 4-6) eller lätt basliga (pH 8-10) rengöringsmedel passar till bänkskivor i granit och
kompositsten, vid marmor skall man undvika syrliga medel. Man skall rekommendera vattenbaserade
rengöringsmedel, eftersom de är mer miljövänliga och hälsovänliga.

När kvarts har mer envisa fläckar kan man använda krämig skurningspasta (till exempel Cif), men man
får inte skrubba för hårt. Man får inte använda skurningspasta vid rengörning av granit.

Det bästa sättet att undvika fläckar är att rengöra bänkskivan direkt efter man har spillat någonting – ju
längre stenskivan lämnas orengjord, desto större är möjligheten att det blir en fläck som är svår att tas
bort. Man skall vara mer försiktig med ljusa sten än med mörka, slipade sten är också mer känliga än
polerade. Marmor kräver mest noggrannhet. Man skall vara försiktig med sådana ämnen som kaffe, te,
rött vin (alkohol också generellt), oljor, syra frukt (citron, apelsin) och juicer. Vid starkare fläckar
rekommenderar vi att ni kontaktar oss, eftersom borttagning av fläcken beror mycket på typen av sten
och ämnet som har orsakat fläcken.



Specialunderhåll

Mörka graniter och kvartssten behöver ingen
specialunderhåll, men vid ljusa sten skulle man
en gång om året eller en gång om två år använda
specialmedel för att så att säga ”stänga” stenet.
Detta gör stenet mer resistent mot fläckar. I
byggvaruaffärer finns sådana medel och vi har
också sådana produkter. Produkter som lovar att
de skall ge tillbaka glans till stenet, har endast
temporär verkan – bänkskivor i sten förblir
glansiga vid rätt underhåll och bruk.

OBS! Kontrollera alltid att produkten passar till din bänkskiva och läs noggrant användarinstruktioner.
Eftersom stens underhållsmedel är kemiska ämnen, följ alltid dess säkerhetsanvisningar!
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