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Monterings- og vedligeholdelsesvejledning
MARMOR, GRANITEX, BETONEX, STONE
Tillykke med din nye bordplade fra Marmorline. Vejledningen er en guide til montage og vedligeholdelse af din bordplade, så du kan 
have glæde af den i mange år fremover.

KONTROLLER BORDPLADEN VED MODTAGELSE
Ved fragtskader skal modtagelsen nægtes, eller der skal kvitteres med forbehold på fragtbrev. Ved underskrift af fragtbrevet uden 
anmærkning betragtes bordpladen som modtaget fejlfrit.
Skader / uoverensstemmelser vedrørende bordpladen skal anmeldes til forhandleren inden for 3 dage. I dette tilfælde må 
bordpladen ikke monteres. Er bordpladen monteret, betragtes den som godkendt. Herefter vil eventuelle følgeomkostninger for 
montering, VVS og andre udgifter til håndværker ikke blive dækket.

OPBEVARING, FØR MONTERING
Skal bordpladen ikke monteres straks efter levering, skal den pakkes ud og opbevares på en plan, tør og ren flade med oversiden 
nedad. Undgå bordplade krumning.

MONTERINGSVEJLEDNING
Brug aldrig bordpladen som arbejdsbord!
Bordpladen skal bæres oprejst på bagkant. Bordpladen må IKKE bæres liggende. Eventuelle udskæringer må ikke bruges som 
håndtag.
Alle skabselementer skal være opstillet i vatter, vandret og i vinkel. Foretag eventuel tilretninger og forstærkninger i skabene inden 
pålægning af bordpladen.
Forkanten af skabet skal forstærkes med en metal sarg skinne ved alle skabe over 60 cm i niveau med korpus sider. 
Bordpladen kan blive buet, hvis den ikke er understøttet korrekt. Elementer som er frit hængende skal evt. forstærkes ekstra. F. eks. 
have monteret ben eller stå på en sokkel under skabselementerne. 
Bordpladen monteres direkte på skabselementerne med små silikoneklatter for hver min. 30 cm.
Bordpladen må IKKE fuldlimes på skabene.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLD
Godt råd! Da vi i Danmark generelt har mange mineraler i vores drikkevand, er det et godt råd at tørre vasken af efter brug!

Rengøring: foretages med varmt vand og almindelige rengøringsmidler til husholdning. Vi anbefaler Marmorline Rens, men du kan 
også bruge f. eks. opvaskemiddel eller lignende. Ved genstridige pletter bruger du koncentreret rengøringsmiddel eller Marmorline 
Slibesvamp. KUN på matte overflader! Brug ikke skurecreme, tør skurepulver, stålgrydesvampe.  
Kalkaflejringer: Fjernes med Marmorline Slibesvamp (kun på matte overflader) eller f.eks. husholdningseddike.  
Området skal efterfølgende vaskes ned og behandles med plejevoks.
Plejevoks til matte overflader: Plejevoks er et effektivt imprægneringsmiddel til alle MATTE Marmorline vaske- og bordplader. 
Bidrager til vedligehold af bordpladen og gør overfladen mere rengøringsvenlig. . Se emballagen for brugervejledning.
Polervoks til blanke overflader: Polervoks er et effektivt imprægneringsmiddel til BLANKE Marmorline vaske- og bordplader i 
Marmor og Granitex materialer.  Bidrager til vedligehold af bordpladen og gør overfladen mere rengøringsvenlig. Se emballagen for 
brugervejledning.
Produkterne må ikke udsættes for stærk syre, ammoniak, afløbsrens, hårfarve, klorin med mere. Brug ikke rengøringsmidler med 
slibemiddel f.eks. skurepulver, ståluld m.m.
Varmvandstemperaturen må ikke overstige +65C.

GENEREL PRODUKTINFORMATION
Alle bordplader er håndstøbt på egen fabrik og af højeste kvalitet. Alle vaske er mærket efter CE standarder.
Bordplader leveres efter bestilte mål med forbehold for mål tolerance (længde og dybde: +/- 3 mm | tykkelse: +/- 3 mm | krumning: 
+/- 3 mm)
For alle farver gælder det, at der i det færdige produkt, kan forekomme variationer i farve og struktur. Ved bestilling i forhold til 
tidligere leverede varer, kan der forekomme variationer i farve og struktur. Mørke / sorte farver er mere sarte over for ridser, ligeledes 
vil vand- og kalkaflejringer være mere synlige og kræver ekstra vedligeholdelse. Ved blanke overflader vil der kunne forekomme fine 
spindelvævsridser fra maskinpolering.

NB! MØRKE / SORTE FARVER ER MERE SARTE OG SKAL BEHANDLES MED OMHU.

GARANTI
Købelovens bestemmelser er gældende. Dog er garantiperioden udvidet til 5 år for produktionsrelaterede fejl. Garantien er kun 
gældende, såfremt den medsendte monterings- og vedligeholdelsesvejledning er fulgt. Marmorline dækker ikke følgeomkostninger 
for VVS, montering, m.m.

REPARATION
Mindre skader kan repareres. Henvend dig til din køkken- og badforhandler.


