
Square (TR) Circle (TR)

Materiale, vedligeholdelse og opbevaring

Varianter

Skulle du have yderligere spørgsmål, kontakt da venligst service@cane-line.com eller besøg Cane-line.com

Travertin

Materiale
Travertin er natursten, der er poleret og fremstår blank og glat. Det må forventes, at der kan forekomme små fordyb-
ninger/svindrevner og farveforskelle i den polerede overflade. Travertin kræver et minimum af vedligeholdelse, men 
det anbefales at forsegle overfladen med imprægnering mindst én gang om året. 

Håndtering
Det er vigtigt, at bordpladen håndteres forsigtigt og ikke stilles eller belastes hårdt på kanterne, efter indpakningen er 
fjernet. Det anbefales altid at være 2 personer til håndtering af pladen. 

Vedligeholdelse
Pladen har fået en speciel imprægnering således at den til en hvis udstrækning, er smuds-, fugt- og vandafvisende. 
Pladen må ikke udsættes for påvirkning af syre eller syreholdige produkter, da dette kan ødelægge overfladen.  
Vin, juice o. lign. fjernes med det samme for ikke at ødelægge overfladen. 
Sættes ting på bordet, eks. en potteplante, bør man være opmærksom på, at det forårsager mærker på pladen. 
Varme genstande bør ikke placeres direkte på bordet.

Det anbefales at aftørre pladen efter brug med en hårdt opvredet mikrofiberklud evt. tilsat mildt opvaskemiddel. 
Travertin tåler ikke skrappe rengøringsmidler.

Bordpladen bør løbende vedligeholdes. Det indebærer, at man mindst 2 gange årligt imprægnerer bordpladen, 
forår og inden vinteropbevaring. Almindelige plejeprodukter/imprægnering til natursten kan anvendes til at forsegle 
over-fladen og dermed gøre fliserne modstandsdygtige over for smuds, fedt mv.  
Imprægnering af mærket Aqua Mix Natural Sealer kan anbefales.

Opbevaring
Vi kan anbefale flere forskellige opbevaringsmuligheder i efterårs- og vintermånederne, som alle er med til at beskytte 
møblerne og lette forårsrengøringen.

1) Mest optimalt er at stille bordet indendørs.
2) Alternativet til dette kunne være en overdækket terrasse eller en carport, hvor bordpladen  bliver skærmet imod  
    vind og vejr.
3) Endelig er den sidste mulighed at lade møblet stå udenfor, men dækket med et møbelcover. Vær opmærksom på,  
    at der under længere tids tildækning kan opstå kondensvand, der kan danne mug og lign. Det er derfor vigtigt at   
    løfte coveret fra møblet, således at luft kan cirkulere og fjerne kondensen.


