
 HORN KOMPOSIT – FDV DATABLAD 

V1-DK18 

 Type:   Komposit bordplade (Inkl. Silestone®) 
Materiale: 12, 20, 30 mm komposit  
Forside/bagside:  Massiv kompositplade  
Overflade: Poleret/Mat/Struktureret (angivet v. bestilling m. producentens betegnelse 

(herunder suede, volcano, leather, patineret o.l.)) 
Kant: Kant A, C, E, F, G, H (inkl. mulighed for sargkant)   
Farve:   Se sortimentsoversigt på hornbordplader.dk  
 

Materiale beskrivelse:  
Komposit er et naturprodukt fremstillet af kvarts, farvepigmenter og bindemidler i harpiks. Kompositplader 
støbes på fabrik i store slabs, hvilket mulighed en mere jævn farve og struktur sammenlignet med 100% 
natursten/granit.  

Lukket, ikke-porøs overflade med let vedligehold. Tåler de fleste rengøringsmidler. Er ikke UV-bestandig.  

Silestone® er et kvalitetsbrand i komposit.  

  

Rengøring: Daglig rengøring klares med en fugtig klud, opvredet i rent varmt vand.  
 Skuresvamp eller opvaskebørste tilsat vand med opvaskemiddel, kan bruges til 

at fjerne fedt og lignede. Husk at aftøre grundigt herefter.  
Komposit tåler de fleste rengøringsmidler. Kontakt med basiske produkter som 
klorin og populære rengøringsmidler som Cillit Bang kan dog forårsage skader 
på overfladepoleringen.  

 
Vedligehold: Komposit holder sig som udgangspunkt pæn ved daglig rengøring med klud.   

Til fjernelse af kalkpletter, bruges en 5% eddike, fortyndet 1:1 med vand. 
 
Pletfjerning:  Komposit er en ikke-porøs overflade, som er meget modstandsdygtig overfor 

pletter (herunder også pletter fra kaffe, citronsaft, olie, eddike, makeup o.l.), 
fjern dog hurtigst muligt stækt farvende madvarer/væsker fra særligt lyse plader.  
Til grundrengøring anbefales Q-Action, som er en kraftig sæbe fremstillet af 
Silestone® der renser, beskytter og genskaber pladens glans.  
Brugsanvisning:  
1. Spray Q-Action på overfladen i et jævnt lag.  
2. Lad produktet virke i ca. 1 min.  
3. Skyl med rent vand 
4. Aftør med tør klud 
 
Fjern vand omkring blandingsbatteriet hurtigst muligt og aftør med klud.  
Til fjernelse af kalkpletter, bruges en 5% eddike, fortyndet 1:1 med vand. 

 
Ridsefasthed:  Brug altid skærebræt.  

Grundet det høje indhold af kvarts er komposit ridsefast. Køkkenknive og andet 
skarpt udstyr kan dog beskadige pladen for bestandigt.  

   
 
Varme: Anvend altid bordskånere.   

En komposit plade tåler kortvarig varme, men varme gryder og pander 
overstiger let grænsen. Hurtige temperaturskift og længere påvirkning fra 
gryder/pander kan endvidere forårsage varige skader (herunder hvide rander).  


