Vejledning til Pure bordserie

Håndtering:
Det er vigtigt, at bordpladen håndteres forsigtigt og ikke stilles eller belastes hårdt på kanterne, efter
indpakningen er fjernet.
Produktbeskrivelse:
Bordpladen er et håndlavet dansk produkt, støbt i fiberbeton. Fiberbeton er et materiale af cement og kvartssand
iblandet glasfiber. Denne kombination giver en meget let plade med en høj styrke og et moderne samt rustikt udtryk.
Da pladerne støbes og bearbejdes individuelt, får hver plade sit eget udtryk. Bordpladen kan have små lufthuller samt
mindre farveforskelle fra støbeprocessen. Hjørner og kanter bukkes manuelt, hvilket kan give naturlige variationer i
pladens udseende. Dette har ingen betydning for bordets kvalitet.
Stellet er lavet af rustfrit stål af høj kvalitet.
Montering: (Vi anbefaler at være 2 personer)
Inden montering anbefales det
Bordbenene fæstnes ved hjælp
at vende bordet om. Herefter
spændes fast men blot lægges
rykke sig.

at smøre stellet og skruerne med syrefri olie. Læg bordrammen på et plant underlag.
af pinol skruerne. Skruerne skal ikke overspændes. Vi anbefaler at være 2 personer til
skrues de resterende skruer i. Bordet er konstrueret således, at pladen ikke skal
ovenpå understellet. Stellet har påmonteret en gummikant, der forhindrer pladen i at

Daglig brug:
Fiberbetonpladen er ved levering behandlet med en speciel imprægnering, der dog ikke forsegler overfladen. Det
betyder, at pladen stadigvæk er modtagelig i overfladen for pletter. (for eksempel fedt og rødvin). Spild på pladen skal
derfor straks tørres af med en opvredet klud med opvaskemiddel. Sørg for at få arbejdet noget opvaskemiddel
nænsomt ned i pletten. Lad det virke nogle minutter for at få fuld effekt. Pladen kan efterfølgende stadigvæk have
antydninger af det spildte, men pletten vil over tid minimeres eller helt forsvinde.
Pladen tåler ikke syre eller syreholdige produkter. Varme genstande bør ikke placeres direkte på bordet. Flyttes eller
trækkes ting med ru underside hen over bordet, kan det give ridser.
Bordpladen og stellet kan rengøres med en opvredet klud, eventuelt tilsat et PH-neutralt rengørings- eller
opvaskemiddel (PH-værdi 7+). For at rengøre helt ned i pladens overflade, er det vigtigt, at man bearbejder pladen
nænsomt.
Løbende vedligeholdelse:
Pladens imprægnering vil alt efter klima samt brug holde sin beskyttende evne i 2-3 år. Beskyttes bordet med et cover
i efterår/vinterperioden, vil levetiden kunne forlænges yderligere. Får pladen behov for en imprægnering, kan den
renses af med en egnet grundrens (pH neutralt rengøringsmiddel værdi 7+). Herefter kan pladen imprægneres med et
egnet produkt f. eks. fra Aquamix. Ved dybe ridser eller hak i pladen skal det beskadigede område hurtigst muligt
imprægneres igen efter samme metode.
Selvom stellet er i rustfrit stål, kan der forekomme anløbninger i form af flyverust. Dette kan poleres væk
med et plejemiddel til rustfrit stål. For at forhindre anløbninger af flyverust kan man mindst to gange årligt tørre stellet
og skruerne over med syrefri olie.
Vinteropbevaring:
Bordet tåler at stå ude året rundt. Dette vil dog medføre at man evt. skal rense alger mv. af bordet, og samtidigt
forøges muligheden for, at bordpladen vil få rander/mærker fra ting, der har ligget på bordet. Det anbefales derfor at
opbevare bordet under et cover eller i en garage/carport i vinterperioden.

