Keramisk bänkskiva
Norrvange Matt
Granitkeramik
Keramiska bänkskivor i storformat för alla typer av utrymmen och ytor där sten, marmor eller trä används idag.
Köks- och serveringsbänkar, badrumskommoder, utekök eller bardiskar. Var än skivorna installeras kan du känna dig
trygg med ett hygieniskt, hållbart och miljövänligt material som verkligen tål att användas.
Art namn
Norrvange Matt

Art nr
100101

Storlek(mm)
1570x3270

Kg/skiva
155

Kvm/skiva
5,13

Tjocklek(mm)
12

Egenskaper

0°

Underhållsfri

Reptålig

Fläcktålig

Värmebeständig

UV-beständig

• Underhållsfri
Ingen efterbehandling eller underhåll krävs utöver vardaglig rengöring
• Reptålig
Materialet granitkeramik är extremt hårt och slitstarkt vilket minimerar risken för repor
• Fläcktåligt
Granitkeramik är ett mycket tätt material men minimal absorptionsförmåga, vilket gör skivorna tåliga mot fläckar
• Värmebeständig
Skivorna tål såväl höga som låga temperaturer samt växlingar däremellan utan att påverkas.
• UV-beständigt
Vare sig direkt eller indirekt solljus och UV-strålning påverkar ytans utseende eller färg.
Installation
• Använd i största möjliga mån en fackman för efterbearbetning, transport och installation.
• Håll skivorna vertikala vid flytt. Om ett hål/urtag är gjort i skivan så skall den kant som hålet är närmast hållas uppåt.
• Keramik är ett naturmaterial där nyans- och mönstervariation förekommer, kontrollera och godkänn därför alltid
materialet innan bearbetning. Reklamation av eventuella nyans- och storleksvariationer efter bearbetning godkänns ej.
• Granitkeramik är ett hårt material. Kapning utförs med vattenjet eller lämplig vattenkyld såg med diamantklinga
• Håltagning utförs med vattenjet eller diamantborr maskinellt.
Rengöring
Använd vatten och ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (t ex Fila FilaCleaner). Bricmate rekommenderar inte behandling
av granitkeramik med vax eller olja! Fläckar som uppstår av organiska material (t ex fett & målarfärg) avlägsnas med Fila
PS/87 alternativt genom mekanisk rengöring. Vid svårare beläggning kan även ett syrabaserat medel (ex Fila Deterdek)
användas, OBSERVERA dock att syrabaserade medel kan påverka andra intilliggande och integrerade material så
som diskho, porslin och blandare, samt påverka semipolerade keramikytor. Testa alltid på en liten dold yta innan
behandlingen påbörjas.
Förslag på silikon
Nedan är ett förslag på ett fabrikat och dess färg som kan passa skivan:
Ardex Jurassic Beige
Soudal Bahama Beige

