
 HORN KOMPOSITT – FDV DATABLAD 

V1-NO18 

 Type:   Kompositt benkeplate (inkl. Silestone®) 
Materiale: 12, 20, 30 mm komposit 
Forside/bakside:  Massiv kompositt 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 sargkant)  
Farve:   Se sortimentsoversigt på hornbordplader.com  
 

Materialbeskrivelse:  
Kompositt er fremstilt av kvarts, fargepigmenter og bindemidler av harpiks. Platene er støbte på fabrikk, herpå 
kan man oppnå en meget jevn farge og struktur sammenlignet med natursten/granitt.  

Lukket overflate med lett vedlikehold. Tåler de fleste rengjøringsmidler. Er ikke UV-bestandig.  

Silestone® er et kvalitetsbrand i kompositt.  

 

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 
grunnrens produkter som klor og populære rengjøringsmidler som Cillit Bang 
forårsake skader på overflatepoleringen.  
 

 
Vedlikehold:  Kompositt holder seg som regel flot med vanlig rengjøring.  

For å fjerne kalkflekker, brukes en 5% eddik fortynnet 1:1 med vann. 
   
Flekkfjerning: Kompositt er en ikke-porøs overflate, som er meget modstandsdyktig mot flekker 

(inkludert flekker fra kaffe, sitronsaft, olje, eddik, sminke og lignende), fjern 
imidlertid farget mat/væsker raskt fra spesielt lette plader.   
Til grunnrengjøring anbefales Q-Action, som er en kraftig såpe fra Silestone® 
som renser, beskytter og gjenopretter skinnet på platen.  
Instruksjoner:  
1. Spray Q-Action på overflaten i et glatt lag.  
2. La produktet arbeid i ca. 1 min.  
3. Skyll med rent vann 
4. Tørk med tørr klut 
 
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. 

 
Riper:  Kompositt er grundet høy innhold av kvarts motstandsdyktig mot riper. 

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

 
Varme:  Brukk alltid gryteunderlag.  

En komposittplate tåler kort varme, men hette gryter og panner overstiger 
grensen. Hurtig temperaturendring og lengre eksponering fra gryter/panner 
kan også forårsake permanent skade (inkludert hvit rander) 

 


