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Marmor

Marmor er en blød stenart, bestående af kalksten, forskellige mineraler og organiske urenheder, som er formet gennem millioner af år. 
Betegnelsen marmor dækker over en stor variation af farver, mønstre og udtryk, som er afhængig af, hvor den brydes. Det skyldes, at 
de naturlige forhold veksler fra område til område og marmoren derfor har forskellige sammensætninger. 

Når man vælger marmor til sine bordplader, er der flere ting, man skal være opmærksom på: 
Da der er tale om et naturmateriale, vil hver råplade være unik. Plader fra samme blok, vil dog typisk være relativ ensartede mht farve 
og marmoreringer. Det betyder, at hvis man fx har set en bordplade i en udstilling, kan det ikke garanteres, at den bordplade der leve-
res vil have det samme udtryk i forhold til farvefordeling og marmoreringer. 
Med en marmorplade må man forvente, at der forekommer små sandhuller, krakeleringer, glasårer, fossiler, spartlinger eller små repa-
rationer, ligesom der ved matslebne overflader kan forekomme slibemærker. Disse uregelmæssigheder er en del af marmorens udtryk 
og er derfor ikke reklamationsberettigede.  

Da der er store variationer mellem de forskellige typer marmor, har de også lidt forskellige egenskaber.
Visse typer marmor leveres med net på undersiden, det gælder bl.a. Marron Emperador, Callacatta og Sahara Noir. Nettet forhindrer, at 
marmoren smuldrer under forarbejdningen og mindsker risikoen for revner. Dette net bør ikke fjernes og disse marmortyper er derfor 
ikke velegnede til store flader med synlig underside.

Råpladernes maxlængde varierer fra marmortype til marmortype. Således kan en Bianco Carrara ofte skaffes op til 325cm, mens en 
Marron Emperador typisk kun vil være ca 260cm.  Ved pladestørrelser der ligger ud over Mølballes standardstørrelser, må man for-
vente længere leveringstid. 
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 epoxy masse, 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
Alle marmorplader modtager en grundbehandling inden de forlader Mølballe. Det er dog vigtigt, at marmorplader mættes med det 
medfølgende plejemiddel. I den første tid vil dette kræve en vis indsats, men derefter kan pladerne behandles efter behov. Når mar-
morpladerne 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 og så aftørres med en ren tør klud.    

Marmor tåler ikke syre, man skal derfor ikke benytte afkalkningsmidler på bordpladen. Man skal også være opmærksom på at få fjernet 
syreholdige fødevarer eller vædsker fra bordpladen, så der ikke opstår skader. Sådanne skader vil være uoprettelige.

Marmor er ikke varmefast og det anbefales derfor, at der altid benyttes bordskånere under varme genstande. Hvis marmor udsættes 
for høje temperaturer kan det medføre misfarvning og risiko for revner i pladen.      


