
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKT 

Silestone® by Cosentino er kvartsoverflater designet for innendørs bruk; typisk bruksområde er kjøkkenbenker, 
baderomsbenker/servanter, dusjbunner, gulv, vegg, trappetrinn og lignende bruksområder.  Materialet er fremstilt av 
uorganiske mineraler (85-95%) inkludert, men ikke begrenset til silikasand, kvarts, Krystobalitt, glass, polyester (5-
15%), pigmenter. Innhold av Krystallinsk Silika 70-90% ( kvarts og/eller krystobalitt)   

 Krystallinsk Silika - Kvarts: CAS 14808-60-7 

 Krystallinsk Silika - Krystobalitt: CAS 14464-46-1  

FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER:  

Aspekt: Solid, farger og finisher i henhold til kommersielt utvalg 

Farger: Kommersielt utvalg 

Lukt : Luktfritt 

pH: N/A 

Blandbarhet (i vann) : N/A  

Tetthet: (EN-14617-1): 2250-2450kg/m 

Kompresjonsspenning: (EN-14617-15):29-70 MPa 

Bøyespenning: (EN-14617-2) 29-70 Map 

Termisk ekspansjon ved varme: (EN-14617-11): 7-8-10-6 oC-1 

Selvantennende: N/A  

Brennpunkt: N/A  

Stabilitet og reaktivitet: Unngå kontakt med objekter som overstiger 150 oC. Unngå hardkontakt med gjenstander som 
kan få materialet til å knekke. Unngå utendørs lagring og bruk.   

Produsent:   Cosentino, S.A. Ctra. A-334. Km 59 Cantoria   
   (Almería) España.  

   Telephone: +34 950 44 41 75  

   Fax: +34 950 44 42 26  

   www.cosentinogroup.net 

Produkt:   Kvartskompositt - Silestone® by Cosentino /    

Dimensjoner:   Alle dimensjoner som kan produseres.   
    Utgangspunktet råplater med dimensjon:  
    325X160 / 304X144 / tykkelser 12 / 20 / 30 mm 
Kanter på produkter: Alle dimensjoner som kan produseres  

FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold av  

Silestone® Kvartskompositt 



RISIKO VED MANIPULERING AV PRODUKTET:  

Det er ingen risiko assosiert med et ferdigstilt produkt i Silestone® by Cosentino, CLP (EC) regulering no.  
1272/2008.Respirabelt Silikastøv kan oppstå under bearbeiding av produktet. Respirabel krystallinsk silika er 
helseskadelig på lunger, så som silikose gjennom langvarig  og gjentatt eksponering (Hazard H372). En serie med 
preventive tiltak skal følges for å unngå og minimere eksponering av respirabel krystallinsk silika.   

Vi anbefaler bruk av vannkjølte verktøy for å forhindre støvdannelse.  

FØRSTHJELP OG TILTAK: 

Det ferdigstilte produktet krever ingen spesielle sikkerhetstiltak.   

UTSLIPP:  

Produktet representerer ingen risiko for lekkasjer av noe slag.   

HÅNDTERING OG LAGRING AV PRODUKTET:  

Manuell håndtering: Brukeren av produktet har ansvar for tilstrekkelige sikkerhetstiltak i henhold til lokale regler.  Vi 
anbefaler følgende sikkerhetstiltak: 

 Sikkerhetsanordninger for håndtering av råplater (Kran, A-rammer med støttestolper).  
 Løfteslynger må være tilstrekkelig beskyttet da skarpe kanter kan medføre en risiko.   

 Bruk følgende beskyttende utstyr: Hjelm, Vernesko, Vernebriller og hansker ved håndtering  og flytting 
av materialet 

Vi anbefaler ingen spesielle klimatiske vilkår for lagring av produktet, med unntak av at materialet lagres på et lukket 
og tildekket sted. Unngå støtskader og lignende som kan få produktet til å knekke.   

IMPREGNERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD:  

Produktet krever ikke, eller skal ikke impregneres.  

På grunn av sin lave porøsitet er Silestone®  svært motstandsdyktig mot flekker som skyldes alminnelig bruk. For å 
rengjøre Silestone® anbefaler Cosentino®  å bruke vann og nøytral såpe.   Antikalkmiddel kan brukes på 
mineralavsetninger fra vann.   

Ved bruk av kjøkkenutstyr som varme panner og gryter, bør disse ikke plasseres direkte på materialet. Bruk en 
bordskåner inntil kokekar har blitt kalde. Dette er en forsiktighetsregel man bør følge fordi temperatursjokket (Varmt-
kaldt) kan skade overflaten.   

Silikonflekker: Bruk CleanColorsil eller lignende Silikonfjerner som ikke inneholder diklormetan, og gni med en myk 
skuresvamp, evt skrap med et knviblad. Skyll deretter med rikelig med vann og tørk over.  Det anbefales å fjerne 
denne typen flekker med det samme de har oppstått.   

Metallriper og lignende: Enkelte typer metall kan gi avsetninger på overflaten.  Dette kan fjernes med en mild 
skurekrem og en my kjøkkensvamp. Skyll etter med vann.   

Flekker fra rødvin, blåbær og lignende: Materialet påvirkes ikke av matvarer og drikke, men det anbefales å fjerne slike 
flekker med det samme de har oppstått for lettere vedlikehold.   

Viktig: Følg bruksanvisningene på pleiemidlene nøye. 

 
ANNEN INFORMASJON:  

Ta kontakt med Cosentino S.A før bruk av produktet til andre bruksområder enn nevnt.  



Informasjonen i dette dokumentet er i henhold til tilgjengelig informasjon om materialet.  Vi kan uansett ikke 
garantere for at bruk og håndtering av produktet gjøres etter gjeldende forskrifter og dette er utenfor Cosentino S.A`s 
kontroll.  I tillegg må innholdet ikke tolkes dithen i dette sikkerhetsdatablad om å bruke noen av produktene i strid 
med lover, sikkerhetspraksis eller patenter i kraft på noen vesentlig måte.  

Det er mottaker av materialet som har ansvar for å sette seg inn i gjeldende regler og reguleringer for bruk av, 
manipulering av og oppbevaring/ håndtering av produktet.   

Under ingen omstendigheter gjør de data som finnes i dette sikkerhetsdatablad en garanti for spesifikke egenskaper 
eller grunnlag for noe kontraktsforhold.   

For videre informasjon om instruksjoner og riktig praksis om materialet, er dette tilgjengelig på www.silestone.com / 
www.cosentino.com  

    

Cosentino Norway AS, Delitoppen 3, 1543 Vestby, NO  

t: +47 66 97 03 20 / f: +47 66 97 03 21 / customerservice.no@cosentino.com 

http://www.silestone.com/
http://www.cosentino.com/
mailto:customerservice.no@cosentino.com

