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 Type:   Stål bordplade 
Materiale:  1,5 mm. rustfri stål pålimet en spånplade (total: 20, 30, 40, 60 mm)  
Forside:   Rustfri stål  
Overflade:  Poleret  
Bagside:   Bagside papir/laminat (angivet ved bestilling) 
Kant:  Glat/Radius 15/5 mm.Vulst forkant/Radius 2*15 (angivet ved bestilling)  
Farve:   Rustfri stål  
 

Materiale beskrivelse:  
Stål er en legering og væsentligste bestandel i jern.  

Overfladen er lukket. Rustfri stål er et uforgængeligt, miljøvenligt og hygiejnisk materiale, som er meget 
slidstærkt og modstandsdygtig mod væsker som bruges i husholdningen.   

 

Rengøring: Efter brug aftørres med blød, fugtig klud. Aftør efterfølgende med tør klud for at 
undgå kalkaflejringer. Bemærk: Stål er ikke syrefast.  

 
Vedligehold:  Kræver ingen speciel vedligehold, men man kan med fordel, regelmæssigt (1-2 

gange i måneden), anvende en olie til vedligehold af stålbordpladen (f.eks. 
Henkel Cromol, der er en vegetabilsk olie, godkendt til formålet). 
Brugsanvisning:  
1. Spray olien på og gnid ind med blød klud 
2. Lad olien hvile 10 min.  
3. Aftør med blød, tør klud til pladen er ’fedtfri’.  

   
Pletfjerning: Tørrede pletter fjernes let med varmt vand tilsat opvaskemiddel.  

Skrab aldrig pletter væk. Brug aldrig ufortyndede midler som sprit, blegemiddel, 
fortyndere og lignende på stål overfladen, da dette kan forårsage skjolder.  
Eventuelle kalkaflejringer kan fjernes med en eddike blanding eller andre ikke 
ætsende afkalkningsmidler.    

 
Ridsefasthed:  En bordplade i stål vil ved levering fremstå med en jævn, blank poleret 

overflade. Umiddelbart efter ibrugtagning, vil brugsridser forekomme som en 
slags patinering. Dette er helt normalt, og en naturlig del af at vælge stål som 
materiale -Uanset om det er til bordplade eller vask.  
Benyt aldrig skarpe genstande direkte mod ståloverfladen, men brug altid 
skærebræt. Undgå at trække materialer som keramik og støbejernsgryder 
direkte henover stålbordpladen, da de vil ridse overfladen.   
Ståluld, stålbørster og lignende slibemidler må ikke bruges til rengøring. 
(Fjernelse af mindre ridser kan gøres med let slibende vaskemidler (f.eks. 
flydende skurepulver), men vær opmærksom på at hele overfladen i så fald skal 
behandles, da der eller vil opstå pletvise områder med anden polering).    
 

Varme: Anvend altid bordskånere.   
Stålet kan misfarves og udvides ved høj varmepåvirkning. Over tid kan det 
resultere i at den underlimede spånplade vil løsne sig fra stålet. Undgå derfor at 
stille varme genstande direkte på pladen.  
Dette er ikke dækket af vores garanti.  


