Vedligeholdelsesvejledning Silestone
Generelt
Silestone er ikke vedligeholdelsesfrit, men kræver kun almindelig rengøring for at beholde sin fine
glans. Silestone er et kvartz-baseret kompositmateriale med homogen, porefri og ekstremt hård
overflade, som findes med blank og mat finish.
Daglig vedligeholdelse
Silestone med blank overflade
Selvom Silestone har god modstand mod pletter, bør man altid tørre spild op inden pletten tørrer
ind. Hvis det ikke er nok med varmt vand og lidt opvaskemiddel, kan man bruge en almindelig
rengøringsspray, som ikke indeholder blegemiddel. Vent 30 til 60 sekunder og skyl så efter med
rent vand for at fjerne eventuelle vaskemiddelrester. Tør efter med en ren klud eller køkkenrulle.
Gentag processen, hvis det er nødvendigt.
Følg altid brugsanvisningen på rengøringsmidlet. Undgå brug af slibemidler og slibesvampe på
Silestone plader med blank overflade, da glansen ellers vil blive beskadiget.
Silestone med mat overflade
I den daglige rengøring gælder de samme råd som beskrevet ovenfor for Silestone med blank
overflade, bortset fra en kortere virketid på ca. 30 sekunder for rengøringsspray. For vanskelige
pletter kan man bruge en mild skurecreme med slibeeffekt på en våd svamp. Rengør med store
cirkelbevægelser, således at det behandlede område får samme glans som resten af pladen. Skyl
grundigt med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel og tør efter med en ren klud eller køkkenrulle.
Undgå grove skuresvampe og stærke rengøringsmidler i den daglige rengøring.
Stærke slibemidler eller den grønne side af skuresvampen (som Scotch-Brite®) skal kun bruges
ved meget vanskelige pletter.
Indtørrede pletter
Af og til sker det, at en plet tørrer ind på overfladen. Visse pletter bliver hårde, når de tørrer ind
eller de indeholder farvestoffer, der kan misfarve bordpladen.
Pletten fjernes ved først at skrabe så meget som muligt bort med en plastskraber. Rengør pletten
med en almindelig svamp uden slibemiddel og en rengøringsspray som ikke indeholder klor. Gnid
let med cirkelbevægelser ca. 30-60 sekunder. Skyl grundigt og tør overfladen som tidligere. Følg
altid brugsanvisningen på rengøringsmidlet.
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Kemikalier
Stærke kemikalier, som f. eks. opløsningsmidler, klor, afløbsrens, acetone og rengøringsmidler til
stegeovn, skal hurtigst muligt skylles af med rent vand og lidt opvaskemiddel for at undgå skader
på pladen. Gentag dette mindst to gange.
Hvis kemikalierne ikke aftørres straks eller bordpladen udsættes for langvarig påvirkning af
kemikalier, kan man kontakte producenten af Silestone for yderligere hjælp
Varme & Ridser
Vær varsom med varme. Brug altid et varmeunderlag. Sæt aldrig en varm gryde, specielt ikke
støbejernsgryder eller induktionsgryder, direkte på en bordplade af Silestone. Sådanne varme
gryder kan skade en hvilken som helst overflade.
Selvom Silestone er et stærk materiale er det ikke modstandsdygtigt overfor ridser. Skær derfor
ikke med en skarp kniv direkte på komposit. Det kan skade overfladen. Brug i stedet et
skærebrædt. Generelt ses ridser, støv og almindelig slitage mere på mørke farver end på lyse.
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