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MARMOR

Marmor är ett väldigt vackert och tidlöst material 
som med sina naturliga och levande mönster 
passar bra i alla miljöer. Ofta placeras den i kök, 
där den går hem i både det klassiska samt det 
moderna köket. 

Marmor är kristalliserad kalksten som är mycket 
mjukare och mer porös än sin kusin granitstenen. 
Detta innebär att marmorn kräver mer underhåll 
samt fler försiktighetsåtgärder. Marmorskivans 
utseende framkallas efter att kalkstenen har 
polerats tills den har fått en spegelblank yta. 
Slutprodukten är en natursten som visar ett 
fantastiskt färgdjup. 

Ser man till att sköta sin marmorskiva korrekt så 
är det en fin investering för framtiden då den kan 
behålla samma ursprungliga skick i många många 
år. Marmorn impregneras under produktion och 
sedan får den vila ett par dagar.



För den dagliga rengöringen rekommenderas det att använda en fuktad trasa 
av mikrofiber, vid behov neutrala, lätt basiska (pH 8-10) eller lätt syrliga (pH 4-6) 
rengöringsmedel. Speciella rengöringsmedel anpassade för natursten är att föredra. 

Marmorskivorna får en längre livslängd om de behandlas med ett 
impregneringsmedel, detta för att medlet förhindrar vätskor från att absorberas in i 
stenen. Vi rekommenderar att bänkskivan behandlas minst en gång om året med ett 
impregneringsmedel för natursten/marmor.

Alla lämpliga rengöringsmedel och impregneringsmedel finns tillgängliga hos oss eller 
ute i detaljhandeln. Vi guidar dig till rätt beslut för just din bänkskiva. 

DAGLIG RENGÖRING & LÅNGSIKTIGT UNDERHÅLL



Har du spillt något på bänkskivan så rekommenderar vi att du rengör 
den direkt med hushållspapper, vatten och tvättmedel. Detta för att 
hindra smutsen att absorberas i stenen. För borttagning av svårare 
fläckar rekommenderas speciella medel just för marmor. Efter att ha 
använt rengöringsmedlet ska du tvätta en gång till med endast vatten och 
tvättmedel.

Marmor är inte ett repsäkert material och vi rekommenderar att alltid 
använda skärbrädor. Det är ett material med bra värmetolerans men det 
föreligger ändå en, om än en liten, risk att stenen spricker om den utsätts för 
en hastig temperaturförändring. Därför rekommenderas att alltid använda 
värmeunderlägg.
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Marmor är ett poröst material med hög vattenabsorberingsförmåga, därför 
ska bänkskivan alltid skyddas mot fläckar. Undvik att spilla kemikalier eller 
frätande ämnen på bänkskivan. Vi rekommenderar även att ni undviker 
abrasiva, mycket syrliga rengöringsmedel. Även de som innehåller 
blekmedel.

HUR DU TAR BORT FLÄCKAR


