
 

Ægte marmor - Guide 

Når der er tale om ægte naturligt marmor er hvert enkelt bord unikt i overfladen. 

Følgende to træk betyder, at marmoren er autentisk/ægte, og at det sommetider er synligt: 

 

 

Kalksten 

Kalksten ligner knuste krystaller og stammer fra vandvener i stenen, hvor kalk fra vandet er størknet. 

 

Sandkrop 

Sandkrop består af luftbobler, hvorfra stenen er dannet og som ikke er blevet fyldt. På overfladen kan der 

forekomme små hulrum også kaldet luftbobler på ca. en millimeter. Dette er en del af stenens karakter og 

derfor ikke en fejl i produktet. Korn på stenen er en del af den naturlige struktur i stenen. 

 

Marmor er et "levende materiale", og af naturlige årsager vil dens udseende derfor variere fra sten til sten. 

Derudover er marmor en natur sten, og derfor vil der aldrig være to ens, hvilket er en del af charmen ved 

materialet. 



 

Pleje i starten 

Nye bordplader skal altid behandles et par gange i starten. Du kan med fordel behandle pladen med "Pro-

tect Marble & Stone” fra Leathermaster eller smøre et tyndt lag paraffinolie også kaldet hvid olie på pla-

dens overflade. 

Lad gerne olien ligge på overfladen i et stykke tid, tør efterfølgende af og polér overfladen. 

Denne behandling er vigtig, for at gøre pladen modstandsdygtig overfor spild. 

Derudover vil enhver ujævnhed, som kan opstå under produktion og pakning forsvinde i forbindelse med 

denne behandling.  

 

Daglig pleje 

Til den daglige rengøring bør du blot bruge en vaskeklud fugtet med vand. Du kommer også langt med al-

mindeligt sæbevand. 

Er pladen blevet mere beskidt, kan du for eksempel bruge ren alkohol. Tør af med opvaskemiddel og efter-

følgende med en fugtet klud. Hvis du får fedtpletter på marmorpladen, kan du varme overfladen med f.eks. 

en hårtørrer og derefter drysse med kartoffelmel. Lad melet ligge i en time og tør efterfølgende af. 

 

Vær opmærksom på 

Marmor er et porøst materiale, der er følsomt over for spild. Du bør derfor altid tørre alt, hvad du spilder 

på din marmorplade af med det samme. 

Når du håndterer marmor, er det vigtigt at være opmærksom på, at marmoren er følsom over for syrer. Du 

bør derfor aldrig gøre brug af sure vaskemidler og midler til fjernelse af kalkbelægninger, f.eks. toilet rens, 

da dette er skadeligt og forårsager mærker og misfarvninger. Andre sure væsker, såsom vin, eddike, frugt-

saft, kulsyre, kaffe osv. er også skadelige for marmoren, du bør derfor gøre brug rengøringsprodukter desig-

net til sten. 

 

VIGTIGT! 

Følgende punkter er vigtige for at bevare marmorens gode stand. 

- Brug ikke sure rengøringsmidler på overfladen. 

- Rengør overfladen med sæbe til daglig brug. Fedtet hjælper med at lukke stenens porer. 

- Brug underlag til alt glas og porcelæn for at undgå mærker. 



 

Opløsningsmidler, der ikke beskadiger natursten: 

- Tynder = Cellulosetynding 

- Acetone 

- Terpentin 

- Husholdningssprit 

- Ethylacetat 

- EDTA neutral (blandt andet i vaskemidler) 


