MINERALBORDPLADER

HORN

vedligeholdelsesvejledning

HORN

mineralbordplader;
Corian® og GetaCore® er
et populært valg, for dem
der ønsker en porefri og
hygiejnisk bordplade, der er
let at rengøre.

Kvalitet

– Hele vejen igennem
RENGØRING

Stort tillykke med din nye HORN bordplade!
Tilbage i 90’erne havde de to iværksættere Karl
Nielsen og Ove Jørgensen en drøm om at skabe en
bordpladefabrik, som kunne udfordre den etablerede
branche. Det var sådan, at HORN blev født.
Karls iderigdom, Oves pragmatiske væsen og ikke
mindst deres fælles entusiasme, hårde arbejde og
stærke tro på fremtiden gjorde, at den spirende
virksomhed voksede hurtigt, og HORN blev kendt som
markedets ukonventionelle producent at bordplader i
høj kvalitet og anderledes kreative løsninger.
En ting har fulgt HORN gennem alle årene, nemlig
mottoet: Kvalitet - Hele vejen igennem.
Med det menes en konstant stræben efter at skabe
netop de bordplader der formår at udfordre markedet.
Det er lysten til at give dig en oplevelse nu og her,
men også lysten til at værne om en bordplade, hvis
kvalitet er gennemtænkt fra udvikling, til udvinding af
råmaterialer, til produktion og frem til at du træffer dit
valg.
På vores hjemmeside finder du yderligere information
om vores virksomhed, værdier, certificeringer og ikke
mindst bæredygtige tiltag med fokus på cirkulære
genanvendelsesmuligheden så vi sammen kan sikre en
lys fremtid.

Du ønskes en rigtig dejlig dag!

HORN

Daglig rengøring klares med en fugtig klud. Det anbefales
efterfølgende at aftørre med en tør klud for at undgå
kalkpletter (specielt på mørke bordplader).
Ved snavs anvendes en opvredet klud samt almindeligt
universalrengøringsmiddel. Fjern overskydende
rengøringsmiddel med en blød klud, og vask overfalden
af med varmt vand, og tør efter med en blød klud.
PLETFJERNING
Vanskelige pletter der ikke forsvinder ved rens med
almindelig rengøringsmiddel, kan kræve mere grundig
rengøring afhængigt af plettens type og omfang. Vi
henviser til vores hjemmeside hornbordplader.dk for
vejledning om rens af vanskelige pletter som eksempelvis:
Farvende fødevarer, fedtstof, sæbe, makeup, neglelak
m.v.
Stærkt farvende fødevarer kan forårsage pletter på særligt
lyse bordplader, og fjernes hurtigst muligt. Generelt bør
alle pletter og stærke kemikalier fjernes omgående, for
opretholdelse af en ensartet overflade.

VEDLIGEHOLD
Kunststofbordplader er nærmest vedligeholdelsesfri og
kan tåle de fleste rengøringsmidler.
Undgå dog brug af slibende eller syreholdige produkter!
Endvidere bør man ikke anvende vokspolitur og lignende
olie/silikone baserede rengøringsmidler, da disse
efterlader overfladen med en fedtet film, der er utrolig
svær at fjerne igen og vil gøre at fingeraftryk fremstår
tydligere.
Til fjernelse af vand/kalkpletter bruges eddike der
fortyndes med vand i forholdet 1:1.
Det kan ikke undgås at der ved daglig brug af overfladen
opstår små ridser i overfladen. Disse kan minimeres/
fjernes ved regelmæssig brug af HORNs Monterings- &
Plejesæt til silkematte overflader. Har du ikke allerede
bestilt HORNs Monterings- & Plejesæt kan denne
efterbestilles gennem din forhandler.
Hvis overfladen trænger til en større opfriskning, er
kunststofbordplader et produkt der kan poleres op igen
og større ødelagte områder kan skiftes. Til dette arbejde
skal der dog en fagmand til.

RIDSE- & VARMEFASTHED
Mineralbordplader er hverken ridse- eller varmefaste.
Anvend altid skærebræt og bordskåner.
Slibemærker opstår uundgåeligt ved dagligdags brug.
Bemærk: Gryder/pander skal passe på kogezonen, da
varme kan få mineralbordpladen til at flække.

Se hornbordplader.dk for nærmere information
og gode råd om netop din bordplade.

