
 Vedligeholdelsesvejledning CoreStone 
 
 

 
Daglig rengøring: 
 

- Ved daglig rengøring anbefales det at bruge en våd klud, eventuelt med et mildt 
rengøringsmiddel. 

 
- Indtørrede pletter eller midler, som farver (frugtsaft, kaffe, te) fjernes med blød 

svamp og flydende rengøringsmiddel (uden skuremiddel). Rengøringsmidler, der 
bruges til opvaskemaskine eller badeværelse, kan ligeledes anvendes til at fjerne 
pletter. Efter hver rengøring tørres pladen grundigt af med rent vand. 

 
- Vanskelige pletter fjernes med klor-rengøringsmiddel og blød svamp eller blød 

børste. Efter hver rengøring tørres pladen grundigt af med rent vand  
 
- Kalkpletter fjernes med eddikerengøringsmiddel, eddike eller et afkalkningsmiddel. 

Efter hver rengøring tørres pladen grundigt af med rent vand. 
 

Der henvises til side 2 for rengøring af ekstra vanskelige pletter. Anvisningerne skal 
overholdes. 
 
 

Vær opmærksom på: 
 
- At selv om pladen er bestandig mod sædvanlige kemikalier og desinfektionsmidler, 

skal det bemærkes, at en længere påvirkning af aggressive substanser (for eks. 
ovn- og afløbsrense-midler, brintperoxid, neglelakfjerner, lakfortynder, acetone, 
terpentin, klor eller desinfektionsmidler) kan efterlade mærker og skal derfor tørres 
op omgående og bordpladen rengøres grundigt med sæbevand. 

 
- At varme gryder, pander, bageplader m.m. ikke stilles direkte på kompositpladen, 

men altid på varmebestandig bordskåner!  

 
 
Hvis uheldet er ude 
 

- Fjernes mindre ridser med en Scotch Brite svamp 7447 eller 7448, alternativt 
sandpapir P600. Undgå dog at arbejde med skarpe genstande direkte på pladen – 
brug altid skærebræt. 

 
- Hvis der er kommet større ridser eller pletter som ikke kan fjernes på ovenstående 

måde, kan det beskadigede område skiftes af en autoriseret montør. Her skal den 
medsendte batch prøve bruges. 

 
 



 

 

 

 
 
Plet/markering 

Almindelig 
rengøring 

Indtørrede pletter Vanskelige 
pletter 

Fugtig klud Varmt vand og 
rengøringsmiddel 
(uden skuremiddel) 

Flydende 
skurepulver (uden 
skuremiddel) 

Klorrengørings-
middel, sprit 

Fødevarer 
 

    

The 
 

       

Kaffe 
 

       

Mælk 
 

       

Frugtsaft 
 

       

Karry 
 

       

Rødvin 
 

       

Eddike 
 

       

Citronsaft 
 

       

Rødbeder  
 

        

Husholdnings- 
produkter 

    

Olie 
 

       

Farver på basis af vand 
 

       

Farver på basis af 
opløsningsmidler 

     

Vaskbare tekstilfarver 
 

      

Vaskefaste tekstilfarver 
 

     

Skocreme 
 

     

Voksmalekridt 
 

      

Blæk fra kuglepen 
 

     

Læbestift 
 

       

Neglelak 
 

     

 


