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Generel produktinfo
Da alle støbte produkter er håndlavede, kan struktur, farve og finish variere fra det ene
produkt til det andet, ligesom det også kan variere ved natur granit, da dette er et naturprodukt. Der vil derfor kunne forekomme mindre forskelle i den leverede vask/bordplade i
forhold til den vejledende farveprøve som er vist i KUMA’s brochuremateriale eller ved
forhandleren. Dette er ikke en fejl – men viser blot at det er et unikt produkt.
I Terrazzo kan der forekomme små Pinholes/lufthuller som ikke har betydning for styrken i
vasken/bordpladen.
For produkter i den mørke ende af farveskalaen gælder det samme som for alle øvrige
mørke materialer, de er mere plejekrævende da støv, ridser, aflejringspletter og dagligt slid
vil være mere synligt.
Produkterne leveres efter bestilte mål, med forbehold for måltolerancer på -3/+5 mm på
alle længder/dybder og -2/+2 mm på pladetykkelser.
Alle vaske/bordplader er overfladebehandlede inden de bliver sendt fra KUMA og behøver
derfor ingen behandling før de tages i brug.
Vaskene tåler ikke varmt vand over 65 grader. Specielt til køkkenbrug skal man være
varsom med at hælde varmt saltvand i vasken, fra f.eks. kartoffelkogning. Derfor anbefales
det straks at efterskylle med koldt vand.
Alle materialer tåler kortvarig varmepåvirkning fra f.eks. gryder og pander, dog må de ikke
stå til afkøling på bordpladen. Her anbefales det at anvende bordskåner.
Spildte væsker skal altid fjernes omgående fra vasken/bordpladen med en opvredet klud,
ellers kan overfladen tage skade.
Vær opmærksom på, at ved vasketyper med flad bund, kan der ligge lidt vand tilbage i
kummen.
OBS! Til håndvaske uden overløb og bundventil skal der være lovpligtigt gulvafløb.

Rengøring
Rengøring af Granit, Granulon, Marmor, Graphalit og Graphalit med quarts
Vasken/bordpladen rengøres med Kuma Clean. Anvend aldrig rengøringsmidler med
slibestoffer, som f.eks. skurepulver. Brug ej heller skuresvamp eller ståluld. Der må
anvendes kalkfjerner i fortyndet udgave (må ikke sidde på i mere end et par minutter).
Husk hårfarve og håndvask af tøj i stærke farver kan have en afsmittende virkning.
Rengøring af Terrazzo
Vasken/bordpladen rengøres med Kuma Clean. Der må IKKE anvendes kalkfjerner,
afløbsrens, eddike, citronsyre eller lignende produkter der indeholder syre. For at fjerne
kalk kan man anvende den grove side af en grydesvamp eller vandslibepapir P600.
Husk hårfarve og håndvask af tøj i stærke farver kan have en afsmittende virkning.
OBS! Med tiden kan enkelte sten løsne sig eller forvitre. De små huller der opstår herved
har ingen indvirkning på brugen eller holdbarheden af produktet. Disse små huller er ikke
reklamationsberettigede, men kan spartles med et reparationssæt, der kan rekvireres hos
KUMA.
Rengøring af Natur granit
Natur granit rengøres med Kuma Clean. Anvend aldrig rengøringsmidler med slibestoffer,
som f.eks. skurepulver. Brug ej heller skuresvamp eller ståluld. Der må anvendes en mild
kalkfjerner i fortyndet udgave (må ikke sidde på i mere end et par minutter).
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Vedligeholdelse
Vedligeholdelse af mat Granit, mat Granulon, mat Marmor og Graphalit
For at bevare en smuds- og kalkafvisende overflade, bør vasken/bordpladen behandles
med Kuma Seal 1-2 gange årligt eller efter behov. Brug egnede beskyttelseshandsker.
1. Start med at rengøre vasken/bordpladen grundigt og lad den tørre.
2. Påfør et tyndt lag Kuma Seal med en bomuldsklud (fnugfri) så hele overfladen er
smurt ind.
3. Tør overskydende Kuma Seal af inden 5 minutter med en tør bomuldsklud
(fnugfri).
4. Overfladen er klar til brug efter 12 timer.

Vedligeholdelse af blank Granit, blank Granulon og blank Marmor
For at bevare vaskens/bordpladens højglans samt smuds- og kalkafvisende overflade, bør
den behandles med Kuma Care ca. 2 gange årligt eller efter behov.
1. Start med at rengøre vasken/bordpladen grundigt og lad den tørre.
2. Kuma Care påføres ufortyndet så den dækker hele fladen.
3. Efter ca. 5 minutter tørres overskydende Kuma Care væk med en tør bomuldsklud
(fnugfri).
OBS! I forbindelse med polering af overfladen dannes der naturligt små ridser, der i
kraftigt koncentreret lys danner små sole af ridser. Disse er ikke reklamationsberettigede.

Vedligeholdelse af Terrazzo og Graphalit med quarts
For at opretholde den bløde overflade og undgå kalkaflejringer, bør vasken/bordpladen
behandles med Kuma Plejeolie 4-6 gange årligt eller efter behov.
1.
2.
3.
4.
5.

Start med at rengøre vasken/bordpladen grundigt og lad den tørre.
Påfør olien med en bomuldsklud (fnugfri) så hele overfladen er smurt ind.
Lad olien trække i 2-3 minutter.
Tør derefter den overskydende olie af med en tør bomuldsklud (fnugfri).
Lad herefter olien hærde i ca. 8 timer før ibrugtagning.

OBS! Der må IKKE efterlades overskydende olie på vasken/bordpladen.
Olieklude skal bortskaffes i lukket beholder, da der er risiko for at de kan selvantænde.

Vedligeholdelse af Natur granit
For at beskytte granitten mod nedtrængning af forskellige former for fedt, er det vigtigt at
mætte overfladen med f.eks. vand tilsat natursæbespåner eller kokossæbe. Skyl af med
lunkent vand.

