
 bänkskivor ölandssten & marmor

Bänkskivor i den svenska kalkstenen Ölandssten och i marmor har blivit 
allt mer populära. Det beror på naturstenens många fördelar. Kalksten 
och marmor kan användas i köksmiljöer, men de kräver mer underhåll 
än granit. Sura ämnen som vin, citron och sura rengöringsmedel är sådant 
som skadar kalksten och marmor. Hållfastheten påverkas inte. Däremot 
kan de svaga syrorna orsaka matta fläckar som blir synliga främst på 
polerade ytor. 

Det finns ingen plats i köket där slitaget är lika hårt som på bänkskivorna. 
Bänkskivor i Ölandssten och marmor är en bra investering, eftersom de har 
en mycket lång livslängd, behåller sitt utseende och sina egenskaper med 
minimalt underhåll.
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bänkskivor ölandssten & marmor

Rekommenderade ytbearbetningar
Vi rekommenderar en finslipad ytbearbetning, vilket ger en sidenmatt yta. 
Ytan blir då mindre känslig för t.ex. vinsyra, kolsyra och citronsyra. Syror 
orsakar matta etsningar i stenens yta. Även polerad bearbetning, som ger en 
blank yta, förekommer. 

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

Rekommenderade tjocklekar
Den vanligaste tjockleken är 30 mm, men 40 mm tjocklek förekommer. 

Underhåll
Kalksten och marmor är känsliga mot syror och sura medel. Direkt när bänk-
skivorna monterats ska stenen mättas genom att behandla den med såpa av 
typ Grummesåpa eller paraffinolja. Överskott torkas bort med bomullstrasa. 
Denna procedur upprepas regelbundet. 

Vid avtorkning och rengöring bör vanligt vatten och diskmedel eller 
Grumme såpa användas. Starka rengöringsmedel eller skikt uppbyggande 
medel (t.ex. vax och polish) skall aldrig användas.

Kalksten och marmor är känsliga för medel med pH-värde under 7, varför 
stor försiktighet ska iakttas vid användning av rengöringsmedel.

Vid fläckar, se vår hemsida. 

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

RekommendeRade 
mateRial

ölandssten grå g1

ölandssten hors

ölandssten röd b1

kalksten

bianco carrara c/d

bardiglio nuvolato

maRmoR
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bänkskivor ölandssten & marmor

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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