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1. PRODUKTBESKRIVELSE 
 

 

 

 

Norwegian Rose- Fauske marmor 

 

  

 

 

Elnummer: 

 
Dimensjon: 30 mm tykkelse 

Farge: Rosa/hvit/grå 

Overflatebehandling: Mattslipt/Polert 

Øvrige opplysninger: Krever impregnering 

  

 

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter 

Daglig renhold gjøres med mildt vaskemiddel uten syre. Unngå sterke kjemikalier og etsende vesker. 

For å unngå skjolder anbefales det og tørke over etter vask med tørt papir eller en tørr klut.  

Ettersyn/kontroll 

Marmor krever regelmessig impregnering for å opprettholde beskyttelse mot flekker. 

 

Vedlikeholdsinstruks og -intervall 

Marmor er ømfintlig mot flekker og da spesielt rødvin, kaffe, sitrus safter og div. matvarer som kan sette flekker på steinen. Marmor 
har en ganske porøs overflate er og det er små porer i steinen som vil trekke til seg de ulike veskene. Derfor er det viktig å 
impregnere med Akemi Antiflekk med Nano effekt. Den er hurtigvirkende og har ingen påvirkning på fargen på steinen,Den er også 
godkjent til bruk på kjøkkenbenk og i kontakt med matvarer. Tilsvarende produkter som ikke fargesetter steinen og er godkjent for 
næringsmiddel kan også brukes. 
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I miljø som er mye i bruk anbefales det å impregnere 3-4 gang i året.  

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger 

> 30 år 

Garanti og vilkår 

Dette produktet leveres med begrenset garanti. Garantien gjelder for sprekker som kan forekomme av spenninger i materialet noe 
som er veldig sjelden og ikke noe tema for små plater. Skader som kommer av feil bruk dekkes ikke av noen form fra leverandør.  

Fuktbestandighet 

Dette materialet påvirkes ikke av fukt så lenge det er impregnert. 

Renholdsvennlighet 

God 

Øvrige opplysninger 
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Produktet tåler ikke harde slag da det kan oppstå brekasje og skader i overflaten. 
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4. TEKNISK SERVICE 

Produsent/importør Eide Stein As 

Postadresse Steinhuggerveien 50 

Postnr. og poststed 6490 Eide  

Telefon 90196112 

E-post interior@eidestein.no 

Internett www.eidesteininterior.no 

 


