fö nster bän kar

Fönsterbänkar i marmor och kalksten har blivit allt mer populära.
Det beror på naturstenens många fördelar. Marmor och kalksten är
de vanligaste materialen och ger stora möjligheter att variera valet av
färg och textur. Marmor och kalksten är känsliga för sura ämnen som
vin, citron och sura rengöringsmedel. Hållfastheten påverkas dock inte.
Däremot kan de svaga syrorna orsaka matta fläckar som blir synliga
främst på polerade ytor.
Fönsterbänkar i marmor och kalksten är en bra investering då de har
en mycket lång livslängd, behåller sitt utseende och sina egenskaper
med ett minimalt underhåll.
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fö n ste r b ä nk a r

Fönsterbänkar utförs i allmänhet med polerad eller finslipad ovansida. Synliga
kanter har oftast samma bearbetning som ovansidan om inget annat anges.
Ej synliga kanter och undersida är sågade.

Rekommenderade
material

klingstedts.se foto johan kalén FEB 08

Rekommenderade ytbearbetningar

marmor

Rekommenderade format
Fönsterbänkar kan vara infällda i fönstersmyg, monterade på plant underlag
eller friliggande monterade på konsoler.
De vanligaste bredderna är 150 och 200 mm. De kan också tillverkas helt
enligt kundens önskemål. Fönsterbänkar bör ej tillverkas med bredder under
150 mm. Fönsterbänkar över 2 m längd måste delas. Delningen görs symmetrisk
om inte annat anges. Fogbänkar läggs på konsol med 3 mm fog. Framkant och
synliga hörn fasas ca 2-3 mm och bakkanten dövas om annat ej anges. Snedsågning och andra specialformer kan vid behov också göras.
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Rekommenderade tjocklekar
Den vanligaste tjockleken är 20 mm, men 30 mm tjocklek förekommer.
Underhåll
Kalksten och marmor är känsliga mot syror och sura medel. Direkt när fönsterbänkarna 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 behov.
Vid avtorkning och rengöring används vanligt vatten och diskmedel eller
rengöringsmedel av typ Allrent. Använd aldrig starka rengöringsmedel som
kan skada skivan eller medel som bygger upp skikt (t.ex. vax och polish).
Vid fläckar, se vår hemsida.
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För fördjupad information
Materialfakta, referensobjekt, projektering, montering:
www.naturstenskompaniet.se
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belgisk kalksten

Telefon 044-738 00 Fax 044-738 09
info@naturstenskompaniet.se
www.naturstenskompaniet.se
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Symbolen för produkter av massiv
natursten tagen ur berggrunden.
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