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Messing

I Mølballes smedeværksted er der et konstant fokus på kvalitet og udvikling. Derfor har vi i de senere år inddraget messing i vores 
produktportefølje. Med stor dygtighed bearbejder vores håndværkere i smedværkstedet messing til bordplader, der indfrier kundens 
ønsker. 

Med bordplader i messing kan man tilføre sit køkken et eksklusivt look. Bordpladerne laves af 1,5 mm råplader på en kerne af x-finer. 
Pladerne kan leveres med to typer forkant, enten messing med en underlimet træliste eller en forkant, hvor metallet bukkes om finer-
kernen. Alle messingbordplader leveres med en smukt slebet overflade.
Man skal være opmærksom på, at varmen fra svejsninger i messingplader påvirker materialerne og medfører farveforandringer. Derfor 
vil svejsninger i forbindelse med vaske og øgning af råplader efterlade synlige spor. Disse minimeres selvfølgelig af den efterbehandling 
pladerne får, men helt usynlige bliver svejsningerne ikke. 

Tolerancer
Pladetykkelse: +/- 1 mm
Pladelængde / Pladebredde: +/- 2 mm 

Pleje af messing
Ved daglig brug af bordplader i messing vil der fremkomme mindre ridser, som ikke fjernes ved rengøring, disse er med til at danne 
bordpladens helt unikke patina. Samtidig vil både messing over tid begynde at changere i brunlige nuancer. Denne proces er naturlig 
og kan ikke bremses. 

Den daglige rengøring af bordplader i messing består grundlæggende af, at pladen aftørres med en opvredet klud. 
Efter behov kan pladen endvidere renses efter følgende foreskrift: 
Et tyndt lag 3M rustfri stålpolish påføres bordpladen med lodretstående dåse i en afstand af 15-30 cm. Lad rensemidlet virke nogle mi-
nutter inden aftørring, dog uden det tørrer ind. Rensemidlet aftørres i sliberetningen med en ren tør bomulds- eller mikrofiberklud. 

Hvis man ønsker at opretholde messingbordpladens oprindelige farve, kan man forsøge med et af de gængse pudsemidler, der findes 
på markedet. Som nævnt vil messing over tid antage en mørkere farve.
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Brunering 
Med tiden vil både messingplader opnå en naturlig patinering, hvor den oprindelig gyldne farve ændrer karakter og bliver brunlig. Hvis 
man ønsker en bordplade som fra begyndelse changerer i disse mørke nuancer, kan patineringen skabes ved en kemisk proces, hvor 
overfladen bruneres.

Brunering sidder i den alleryderste overflade. Derfor er overfladen følsom over for ridser og slitage som følge af daglig brug. Ridser 
vil fremstå gyldne i messing, men vil over tid ændre karakter og patinere naturligt. Det samme gør sig gældende for de områder på 
bordpladen, der bruges mest fx. vasken eller de primære arbejdspladser. Her må man forvente, at den kemiske overflade slides og at 
områderne derfor fremstår lysere end de øvrige flader. Kort sagt vil den brunerede overflade forandres over tid og der vil opstå en unik 
patina som følge af netop den brug bordpladen udsættes for.

Da brunering er en overfladebehandling, vil de ændringer der sker i farven i forbindelse med svejsninger også være synlige brunering. 
Typisk vil områder der er svejset fremstå mørkere end den øvrige overflade.

I forhold til rengøring anbefales det, at bruneret messing rengøres med en hårdt opvredet klud. Det er vigtigt at være opmærksom på, 
at den brunerede overflade kan forsvinde helt, hvis den udsættes for syre eller der anvendes skuremidler, skuresvampe og lignende. 


