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Tack vare att materialet är praktiskt taget utan porositet 
så är ytan mycket motståndskraftig, både mot fläckar 
som orsakas i hemmet och mot kemikalier. Bricmate är 
därför perfekt för användning som köksbänkar och 
arbetsytor, både inomhus och utomhus. 

För normal rengöring rekommenderar vi användning 
av Q-Action tillsammans med en mjuk 
rengöringssvamp. Om du inte har den här produkten 
är det bästa alternativet att använda vatten och neutral 
grönsåpa.

I en situation med aggressiva fläckar, antingen på grund av 
resistens mot normala rengöringsprodukter eller för att 
fläckarna suttit kvar under en tid utan att man rengjort dem, 
så rekommenderas det att man använder mer specifika 
produkter såsom: Rengöringsmedel med slipande partiklar 
eller lösningsmedel (såsom aceton eller universella 
lösningsmedel).

Syrabaserade rengöringsprodukter omfattar medel med lågt pH, avkalkningsmedel etc. Alkaliska produkter omfattar 
grundläggande rengöringsmedel såsom ammoniak etc. Lösningsmedel kan utgöra produkter såsom universella 
rengöringsmedel, terpentin (lacknafta), aceton, alkohol etc. Oxidanter omfattar produkter såsom väteperoxid och utspätt 
blekmedel.

RUTINUNDERHÅLL GRANITKERAMIK RENGÖRING AV ENVISA FLÄCKAR 

RENGÖRING & UNDERHÅLL FÖR BÄNKSKIVOR 



• Undvik direkt kontakt med metalldelar från till exempel elektriska grillar, spishällar 

eller ugnar som på grund av felaktig montering kommer i direkt kontakt med 

materialet  

• Undvik direkt strålning från källor med mycket höga temperatur som till exempel 

kaminer, grillar osv.   

• Undvik direkt kontakt med eldslågor.  

• Polera inte upp ytan   

• Undvik att använda stålull eller slippartiklar.  

• Undvik att skära direkt på ytan med en keramisk kniv, de har liknande hårdhet som 

bänkskivan. 

Behållare såsom grytor, stekpannor och kaffe-/tekanna kan placeras direkt på 
ytan efter användning. Även apparater som avger värme kan placeras på ytan. 

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 

BETEENDE VID KONTAKT MED HETA FÖREMÅL FÖREBYGGA STÖTAR 

Även om Bricmate är en mycket motståndskraftig yta så bör man undvika slag 
och stötar på ytor som är mer utsatta (hörn, kanter, fasningar osv).



Fetter 
Bläck  
Oxider 
Kalk 
Vin 
Gummidäck 
Glass 
Harts / emalj 
Kaffe  
Stearin 
Cementbaserade rester 
Gips 
Fogar och epoxylim 
Läsk, Cola 
Frukt- och bärjuice 
Tjära 
Nikotin

Alkaliskt rengöringsmedel / lösningsmedel 
Lösningsmedel 
Syra 
Syra 
Alkaliskt rengöringsmedel / syra 
Lösningsmedel 
Alkaliskt rengöringsmedel 
Lösningsmedel 
Alkaliskt rengöringsmedel / syra 
Lösningsmedel 
Syra 
Syra 
Lösningsmedel 
Oxidant 
Oxidant 
Lösningsmedel 
Lösningsmedel / Oxidant

VILKEN PRODUKT SKA JAG ANVÄNDA & NÄR?  

FLÄCK RENGÖRINGSPRODUKT 
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