Skötselråd Natursten

Skötselråd
Natursten som granit och marmor har olika egenskaper och är olika
känsliga gällande hårdhet och slagtålighet. Ytorna klarar i regel att man
tappar något som t ex ett glas. Framkanterna är dock mer känslig mot
kantstötningar.
Marmor
En ny möbel i marmor som inte har oljats in är känslig för fläckar. INITIs
möbler är behandlade med antifläckmedel, men bör oljas regelbundet
några gånger om året för att mätta ytan. Vid daglig rengöring, torka av
den med fuktig duk och såpa/tvållösning. Såpan innehåller naturligt
fett som genom regelbunden användning skyddar möbeln mot fläckar.
Marmor är känsligt för syror och därför ska man aldrig rengöra den med
sura rengöringsmedel eller medel för avlägsnande av kalkbeläggningar som t ex toalettrengöring vilket är skadligt och orsakar frätskador.
Känsliga ämnen är t.ex. vin, ättika eller kolsyra. Syrorna påverkar inte
stenens hållfasthet, men kan ge missfärgningar och skönhetsfläckar.
Man ska heller inte låta vatten ligga kvar på stenen då det kan orsaka
vattenfläckar.
Granit
Granit är ett mycket tåligt material som är motståndskraftigt mot mekanisk åverkan, tål vatten och omild behandling. INITIs möbler är impregnerade på oslipade ytor. Detta för att förenkla eventuella kalkavlagringar
och underhåll. För rengöring och underhåll av möbler i Granit kan man
använda vanligt rengöringsmedel, handdiskmedel eller allrent. Stenen är
inte känslig mot sura ämnen eller kemikalier.
Kemikalier
Medel för avlägsnande av kalkbeläggningar, som exempelvis toalettrengöringsmedel är skadliga och kan orsaka frätskador. Framför allt är
polerade ytor känsliga där matta, etsade fläckar kan uppstå. Detta gäller
först och främst för marmor.
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Fläckborttagning
Något universalmedel för fläckborttagning på sten finns inte. Orsakerna
till fläckarna varierar liksom stenen och därför måste medlet anpassas
efter fläckens art och stensort. Stensortens känslighet för fläckning
varierar också. Granit är ett mycket tåligt material och behåller sin glans
även om den utsätts för hårda slitagepåfrestningar. Marmor är känsligare men då speciellt en polerad yta. Ju snabbare man åtgärdar fläcken,
desto större möjlighet att resultatet blir bra. Om en fläck trängt ned djupt
kan den vara svår eller omöjlig att få bort. Därför behöver man vara försiktig, för att inte förvärra fläcken eller skada stenen.
Vår rekommendation är att följa våra skötselråd noga så kommer din
möbel att behålla sin fina finish under en lång tid.
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