
 HORN STÅL – FDV DATABLAD 

V1-NO18 
 
   

 Type:   Stål benkeplate  
Materiale:  1,5 mm. stål pålimt en kjerne av sponplade (total: 20, 30, 40, 60 mm)  
Forside:   Rustfritt stål  
Overflate:  Poleret  
Bakside:   Bakside papir/laminat (angivet ved bestilling) 
Kant:  Glat/Radius 15/5 mm. Kantavrunding/ Radius 2*15 (angivet ved bestilling)  
Farve:   Rustfritt stål  
 
Materialbeskrivelse:  
Stål er en legering der den vesentlige bestanddelen er jern.  
 
Overflaten er lukket. Rustfritt stål er et uforgjengelig, miljøvennlig og hygienisk materiale, som samtidig er 
svært slitesterkt og motstandsdyktig mot væsker som brukes i husholdningen.  
 

Rengjøring: Etter bruk tørkes benkeplaten av med en myk, fuktig klut. Tørk av med en tørr 
klut for å unngå kalkavleiringer. Merk: Stål er ikke syrefast. 

 
Vedlikehold:  Krever ingen spesiell vedlikehold, men man kan med fordel, regelmessig (1–2 

ganger per måned) bruke impregneringsmiddel for rustfritt stål, for eksempel 
Henkel Cromol. Dette er en vegetabilsk olje som er godkjent til formålet. 
Bruksanvisning:  
1. Oljen sprayes på, deretter gnis den lett inn med en myk klut.  
2. La det hvile i 10 min.  
3. Tørk av med en myk klut til platen er «fettfri». 

 
   
Flekkfjerning: Tørkede rester fjernes lett med varmt vann tilsatt oppvaskemiddel.  

Skrap aldri vekk tørkede rester. Bruk aldri ufortynnede midler som sprit, 
blekemiddel, tynnere og lignende, da dette kan forårsake skjolder.  
Eventuelle kalkavleiringer eller merker kan fjernes med eddikblanding eller 
andre ikke-etsende avkalkningsmiddel. 

 
Riper: En benkeplate i stål vil ved levering fremstå som en jevn, blank overflate. 

Umiddelbart etter å ha blitt tatt i bruk vil det komme en rekke små riper, en 
såkalt patinering. Dette er helt normalt, og en del av skjønnheten i uttrykket til 
en benkeplate i stål. 
Bruk aldri kniver direkte på ståloverflaten, men bruk skjærebrett og unngå 
materialer som keramikk og støpejernsgryter, som kan ripe opp benkeplaten.  
Stålull, stålbørster eller andre slipemidler må ikke brukes. (Fjerning av mindre 
riper kan gjøres med vaskemidler som inneholder slipemidler (for eksempel 
flytende skurepulver), men vær oppmerksom på at hele overflaten så skal 
behandles, da det blir spottede områder med annen polering).  
 

Varme: Brukk alltid gryteunderlag.  
Sålet kan misfarges og utvides ved høy temperaturpåvirkninger. Over tid kan 
dette føre til at den underlimte sponplaten løsner seg fra stålet. Unngå derfor å 
plassere varme gjenstander direkte på overflaten.  
Dette er ikke dekket av vor garanti.  

 


