
 HORN GRANITT – FDV DATABLAD 

V1-NO18 

 Ty pe:   Granitt benkeplate 
Materiale: 30, 40 mm granitt 
Forside/bakside:  Massiv granitt plade  
Overflate: 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 sarg kant)  
Farve:   Se sortimentsoversigt på hornbordplader.com  
 

Materialbeskrivelse:  
Granitt er et naturlig produkt som består nesten utelukkende av mineraler som kvarts, feldspat og muskuvitt. 
Granitt er hugget direkte ud av berget til deg, med alle naturlige markeringer, og deretter formet til store 
palter som er bearbeidet.  

Avhendig av type stein, kan overflaten være mer eller mindre åpen. Motstår de fleste rengjøringsmidler. UV-
bestandig.  

Rengøring: Vanlig rengjøring gjøres med en ren klut, oppvridd i rent, lunkent vann. 
Alternativt brukes skuresvamp eller oppvaskbørste, tilsatt vann med 
oppvaskmiddel for å fjerne fett og lignende. Husk å tørke av etterpå. 
Kompositt tåler de fleste rengjøringsmidler. Imidlertid kan kontakt med 
grunnprodukter som klor og populære rengjøringsmidler som Cillit Bang 
forårsake skader på overflatepoleringen.  

 
Vedlikehold:  Det anbefales å bruke steinolje til vedlikehold og pleie af steinplaten, da dette 

gjør dem mindre utsatt for flekker.  
 Instruksjoner:  

1. Påfør med en myk klut på en helt tørr og ren overflate 
2. La arbeid ca. 1 min.  
3. Tørk overflødig olje med en tørr klut eller tørkepapir. 
 
Ved blandebatteriet brukes rent vann, etterfulgt av tørking med klut hurtigst 
muligt.  
For å fjerne kalkflekker, brukes en 5% eddik fortynnet 1:1 med vann. 

   
Flekkfjerning: Fettstoff fra mattlagning kan trekke ned i granittplaten og danne flekker. Forsøk 

på å fjerne flekker med vann gjør bare at processen blir forlenget. Disse 
flekkene vil vanligvis forsvinne av seg selv.  

 Matvarer og væsker med sterk farve kan misfarge særligt lyse plater.   
Til grunnrengjøring anbefales Q-Action, som er en kraftig såpe til stenplater 
som renser, beskytter og gjenopretter skinnet på platen.  
Instruksjoner:  
1. Spray Q-Action på overflaten i et glatt lag.  
2. La produktet fungere i ca. 1 min.  
3. Skyll med rent vann 
4. Tørk med tørr klut 
5. Bruk stenolje til pleie 

 
Riper:  Granitt er ripebestandig, men varierer i styrke på grunn av naturlig 

forekommende forskjeller i kvartsinnhold. Bruk likevel alltid et skjærebrett, da 
kjøkkenkniver og annet skarpt utstyr kan skade pladen permanet. 

 
Varme:  Brukk alltid gryteunderlag.  

En granittplate tåler kort varme, men hette gryter og panner overstiger 
grensen. For høy varme kan trekke fett til overflaten og etterlate en flekk. 

 


