
 

ÄKTA MARMOR 

Följande naturliga kännetecken innebär att marmorn är äkta och de är ibland synliga: 
 
Kalkspat : Ser ut som krossade kristaller och härstammar från vattenådror i stenen där kalk från vattnet 
har stelnat. 
Sandgrop : Luftbubblor från då stenen bildas och som inte har fyllts. På ytan kan det förekomma små 
håligheter i form av millimeter stora gropar eller så kallade luftbubblor. Detta är en del av stenens 
karaktär och är inget fel. Ådringar eller strimlor på stenen är naturliga i stenens struktur.  
 
All sten är ett ” levande material” därav kan det variera av naturlig anledning från stenblock till stenblock. 
Dessutom skall man komma ihåg att detta är natursten, ingen sten är den andra lik, det är en del av 
charmen med naturmaterial som marmor. 

 

SKÖTSELRÅD 

Nya skivor skall alltid behandlas ett par gånger i början. Behandla skivan med tex  ”Spray Wax” från 
Leathermaster eller stryk på ett tunt lager paraffinolja även kallad vitolja alternativt grönsåpa. Oljan kan 
med fördel ligga på ytan ett tag.  Torka av och polera. Denna behandling är viktig för att ge skivan 
motståndskraft mot spill samt att eventuell flammighet som i vissa fall kan framträda från 
produktion/packning kommer att försvinna efter denna behandling.  
Marmor är ett poröst material som är känsligt för spill. Man ska alltid torka upp allt man spiller på 
marmorn omgående. Vid skötsel av marmor ska man tänka på att marmorn är känslig mot syror. Därför 
ska man aldrig använda sura rengöringsmedel. Medel för avlägsnande av kalkbeläggningar, som 
exempelvis toalettrengöringsmedel är skadliga och orsakar frätskador. Andra sura vätskor som vin, ättika, 
vinäger, fruktjuice, kolsyra, kaffe etc är också skadliga. Använd rengöringsprodukter avsedda för stenar. 
För daglig rengöring använd en disktrasa som fuktas med vatten. Vanligt såpvatten räcker långt. Vid 
grövre smuts kan du t ex använda ren alkohol eller thinner. Torka bort rengöringsmedlet med en 
disktrasa. Eftertorka ytan med en vattenfuktad trasa. Om du får fettfläckar på marmorskivan kan du testa 
att värma ytan med tex en hårfön och sedan strö på potatismjöl. Låt ligga och suga upp någon timme. 
Torka av. 

 

VIKTIGT! 

Några viktiga punkter för att marmorn ska hålla sig fin är. 
• Använd inte sura rengöringsmedel på skivan. 
• För dagligt bruk rengör skivan med såpa. Fettet hjälper till att stänga stenens porer. 
• Använd underlägg till alla glas och porslin för att undvika frätskador. 

 
Lösningsmedel som inte skadar naturstenen: 

• Thinner = Cellulosaförtunning 
• Blyfri bensin, motorbensin (95 oktan) 
• Aceton 
• Lacknafta 
• Terpentin 
• T-röd (sprit) 
• Etylacetat 
• EDTA neutral (i bl.a. tvättmedel) 

  



 

NATURAL MARBLE 
 
The following natural features means that the marbles are authentic and they are sometimes visible: 
 
Calcite: Looks like crushed crystals and derived from water veins in the stone where the lime from the 
water has solidified. 
Sand Pit: Air bubbles from which the stone is formed and that has not been filled. On the surface there may 
be small voids in the form of a millimetre or so called pits air bubbles. This is part of the stone character 
and is not a fault. Grains or strips of stone, natural stone structure. 
 
All the stone is a "living material" thereof may vary by natural reason from boulder to boulder. In addition, 
it should be remembered that this is the natural stone. No stone is like the other, that's part of the charm 
of natural materials such as marble. 
 
CARE 
 
New marble surfaces should always be treated a few times in the beginning. For a sustainable protection 
use for example ”Spray Wax” from Leathermaster. You can also apply paraffin oil sk white oil or soft soap. 
Let the oil fester for a while. Wipe off and polish the surface. The treatment is important to give the 
surface resistance to spills and to remove any patchiness which in some cases may emerge from the 
production. Marble is a porous material susceptible to spillage. One should always wipe up everything you 
spill on marble immediately. At the Care of marble should be remembered that the marble is sensitive to 
acids. Therefore, you should never use acidic cleaners. Means for the removal of limescale, such as toilet 
cleaners are harmful and causes burns. Other acidic liquids such as wine, vinegar, vinegar, fruit juice, 
carbonated, coffee etc is also harmful. Use cleaning products intended for stones. For daily cleaning use a 
washcloth moistened with water. Plain soapy water goes a long way. At coarse dirt can for example use 
pure alcohol or thinner. Wipe off the cleaner with a dishcloth. Wipe the surface with a water-dampened 
cloth. If you get grease spots on the marble surface, you can try to heat the surface with a blow-dryer, then 
sprinkle with potato flour. Let it lie and soak up for an hour. Wipe off. 
 
IMPORTANT! 
 
Some important points to the marble will stay fresh is. 

• Do not use acidic cleaners on the disc. 
• For daily use, clean the disc with a soft soap. The fat helps to close the pores of the stone. 
• Use underlay to all glass and porcelain to avoid burns. 

 
Solvents that do not damage natural stone: 

• Thinner = cellulose thinners 
• Unleaded gasoline, motor gasoline (95 octane) 
• Acetone 
• White spirit 
• Turpentine 
• Methylated spirits (liquor) 
• Ethyl acetate 
• EDTA-neutral (in eg detergents) 


