Vedligeholdelsesvejledning til granit, marmor og Quartzite
Generelt
Granit er et naturprodukt og en fællesbetegnelse for bjergarter, dannet over millioner af år. Alle
naturprodukter har sit eget særpræg, der er forårsaget af naturens påvirkninger. I næsten alle typer af
natursten forekommer der små huller og revner, der er skabt af stort pres og kraftig varme over millioner af
år. I de finkornede typer granit, fremkommer der ofte små pletter i flere farvevarianter, disse kan ikke undgås
og er naturligt forekommende kendetegn hos de forskellige typer natursten og må ikke forveksles med
reklamationer. Der kan i natursten forekomme farvevarianter og årespring, der på nogle plader giver store
farveforskelle på den samme plade, samt åreaftegninger der bliver brudt af tværgående årer, der kan ligne
revner. Der kan også forekomme store mønstre, bestående af sten som er klemt sammen, eller som årer i
forskellige størrelser, der løber i forskellige retninger. På alle plader i matslebet natursten vil der forekomme
slibemærker fra den sidste slibeklods inden polering og dette kan ikke undgås.

Generel vedligeholdelse
Granit er et naturprodukt, der er porøst i overfladen og for at beskytte pladen mod nedtrængning af
forskellige former for fedt og snavs m.m., er det vigtigt at få pladerne mættet. Generelt er det vigtigt, at
granit – især i den første tid efter ibrugtagning – får en grundig pleje med de rigtige plejemidler. Til mætning
af granit anbefaler vi Akemi Anti Plet, der går ind og tætter porer/revner i pladen og hærder mod pletter fra
fedt, olie og vand. Gentag behandlingen efter flaskens anvisning 3-4 gange i løbet af de første 14 dage.

Daglig vedligeholdelse
For den daglige pleje anbefaler vi Akemi Triple Effect, der både renser, plejer og beskytter. Spray et jævnt lag
på overfladen, der ønskes behandlet og fordel produktet med en fnugfri klud, indtil overfladen er jævnt
poleret.

Grov rengøring
Til grundig rengøring af granit (fjerne byggesnavs, overfladefilm fra plejemidler, olie fedt eller evt. fugeslør)
anbefales Akemi Sten Rens. Bland Sten Rens alt efter behov forhold (fra 1:1 til 1:50), med vand og påfør dette
på pladen. Det anbefales at bruge beskyttelseshandsker under arbejdet. Lad produktet virke i 10–20 minutter
og rens grundigt med vand efterfølgende. Ved meget snavsede overflader kan man anvende børste eller
nylonsvamp til påføring af produktet. Efter endt rengøring kan man med fordel tætte porer igen med Akemi
Anti Plet, der imprægnerer overfladen igen.
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