
Bänkskivor i natursten har blivit allt mer populära. Granit har många goda 
egenskaper som gör den mycket lämplig att använda till bänkskivor. Granit 
är underhållsfri och mycket slitstark. Graniten tål värme från heta kastruller 
och står emot de flesta starka syror som kan ingå i våra mat varor. Exempel 
på sådant är fruktjuice, ättika, vinäger och vin. Starkare syror som t ex salt- 
och svavelsyra kan dock skada även en granitskiva. 

Det finns ingen plats i köket där slitaget är så hårt som på bänkskivorna. 
Bänkskivor i granit är en bra investering, eftersom de har en mycket lång 
livslängd, behåller sitt utseende och sina egenskaper med normal rengöring.

bänkskivor granit
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bänkskivor granit

Rekommenderade ytbearbetningar
Den vanligaste och lämpligaste ytbearbetningen för granitskivor är polerad 
eller finslipad. Den polerade ytan är blank medan den finslipade ytan är matt. 
En finslipad yta kräver mer underhåll, eftersom fettfläckar ger stenen 
en mörkare nyans. Både den blanka och den finslipade ytan är mycket tålig.

Rekommenderade format
Bänkskivor kan tillverkas i längder upp till 2,7 m. Längden kan begränsas 
beroende på placering av urtag för vask och häll, vilka kan försvaga bänk-
skivans hållfasthet. Bredd- och längdmått kan anpassas efter önskemål, 
men begränsas av de olika materialens egenskaper.

Rekommenderade tjocklekar
Den vanligaste skivtjockleken är 30 mm, men 40 mm:s tjocklek förekommer. 
 
Underhåll
Granit är okänslig för kemisk påverkan och är därmed mycket tålig och lätt 
att rengöra varför någon förebyggande behandling inte är nödvändig. Vid 
avtorkning och rengöring bör vanligt vatten och diskmedel användas. Även 
ren göringsmedel av typ Allrent kan användas vid behov.

Fläckar syns väl på finslipad granit varför rengöring kan behövas mer 
frekvent. Den finslipade ytan kan behandlas med paraffinolja för att mätta 
ytan i förebyggande syfte, vilket också ger graniten en mörkare karaktär. 
Beroende på rengöringsfrekvens får behandlingen upprepas vid behov.

Vid fläckar, se vår hemsida. 

För fördjupad information
Materialfakta, referensobjekt, projektering, montering:
www.naturstenskompaniet.se

RekommendeRade 
mateRial

svart granit

nero impala

bjärlöv

emerald pearl

paradiso bash

steel grey

verde maritaka

grå bohus

blå labrador

kashmir white

dakota mahogany

silver cloud
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bänkskivor granit

Rak kant med liten 45° fas. 

Planmontering

Vask och bänkskiva ligger i samma nivå. Detta utförande  
rekommenderas för enkel rengöring av stenskiva och vask.

Undermontering

Vasken monteras under skivan med hela tjockleken på 
stenen synlig.

Underfräst

Vasken är undermonterad och uppfräst i skivan med halva 
tjockleken på stenen synlig.

Övermonterad

Vasken ligger ovanpå bänkskivan.

RekommendeRade kantbeaRbetningaR

Halvrund kant med radien 15 mm. Helrund kant med radien 15 mm.

RekommendeRade vaskmonteRingaR

Svart Granit
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telefon 044-738 00 Fax 044-738 09
info@naturstenskompaniet.se  
www.naturstenskompaniet.se

Symbolen för produkter av massiv
natursten tagen ur berggrunden.
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