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Granit

Granit er den hårdeste af de stenarter, vi har i sortiment hos Mølballe. Granit er et naturprodukt og en fællesbetegnelse for bjergarter, 
der er dannet under påvirkning af stort pres og kraftig varme over millioner af år.  Råpladerne skæres ud af store blokke, der brydes i 
de forskellige stenbrud. Da der er tale om et naturmateriale, vil der være variationer mellem råplader fra forskellige blokke, men også 
mellem plader fra samme blok. Det betyder, at selvom man har set en granitprøve hos forhandleren, så kan vi ikke garantere, at den 
bordplade der leveres, har det samme udtryk.

Alle granitter har deres eget naturlige særpræg, som er forårsaget af naturens påvirkninger. Der vil ofte forekomme små huller og 
revner i overfladen, områder med farvevariationer, snowflakes, glasårer og tværgående årer. Det må også forventes, at der kan fore-
komme småreparationer og at der ved matslebne overflader kan være slibemærker.  Disse kendetegn kan ikke undgås og kan ikke 
betragtes som reklamationsberettigede. 

Bordplader i granit kan laves med synlig underside. Man skal dog være opmærksom på, at undersiden blot slibes glat. Det den synlige 
underside får derfor ikke samme finish som oversiden. 

Bordplader i granit kan laves med frit udhæng. Bordpladens tykkelse er afgørende for udhængets dybde. Som tommelfingerregel kan 
udhænget være 10 x pladens tykkelse, eksempelvis  20 cm ved en 20 mm plade. Man skal være opmærksom på, at det kan være nød-
vendigt med en understøtning, selvom udhænget holder sig inden for målene. Dette vil være en vurdering fra sag til sag.

Råpladernes maxlængde varierer, men den typiske maxlængde vil ligge mellem 320-330 cm. Ved pladestørrelser der ligger ud over 
Mølballes standardstørrelser, skal det afklares, om der findes større råplader hos vores leverandør og der må forventes længere leve-
ringstid. 
Hvis man har behov for længere plader, er der flere muligheder for at øge længden. Pladen kan øges med en stødt samling eller en 
samling ved kogezonen, i begge tilfælde samles pladerne med en blød silikonefuge. Alternativt kan pladerne samles med en epoxy 
limning, hvor pladerne stødes op mod hinanden og samles med en epoxymasse, som bliver hård. Uanset hvilken løsning man vælger, 
vil der være en tynd streg, der hvor pladerne mødes. 

Tolerance
Pladetykkelse, pladelængde og pladebredde: +/- 2 mm 

Rengøring og vedligeholdelse
Som udgangspunkt modtager granitplader en grundbehandling inden de forlader Mølballe. Det er dog vigtigt, at granitplader mættes 
med det medfølgende plejemiddel. I den første tid vil dette kræve en vis indsats, men derefter kan pladerne behandles efter behov. 
Når granitpladen er mættet, kan man med fordel efterbehandle dem med flydende brun sæbe. Dette påføres i et jævnt lag, hvorefter 
det skal sidde i 5-10 minutter og så aftørres med en ren tør klud. 

Granit kan tåle syre fra fx fødevarer, hvis bare det ikke bliver siddende. Man skal ikke bruge stærkt syreholdige produkter på stenen, da 
det kan forårsage uoprettelige skader.

Bemærk granit ikke er varmefast og det derfor anbefales, at der altid benyttes bordskånere.


