Rengøring & vedligehold - DELIAN
Delian er et kompositmateriale, der består af en mængde stenpulver/mineralstoffer, der støbes med et
plastisk bindemiddel. Denne proces frembringer et meget stabilt og stærkt materiale.
Mange har fejlagtigt fået den opfattelse, at Delian er vedligeholdelsesfrit. Dette er ikke korrekt, men
produktet kræver kun et minimum af behandling for at kunne holde sig pænt i mange år. Delian er et
lukket materiale, så evt. pletter sidder kun i overfladen. Produktet er gennemfarvet, hvilket betyder at
ridser nemt kan fjernes igen ved slibning.
For de lyse Delian farvers vedkommende, betyder det også at ridserne er vanskelige at få øje på, da
ridsen jo har samme farve som overfladen. På de mørke Delian bordplader vil ridsen ses tydeligt, da
denne vil fremstå lysere end resten af overfladen.
Daglig rengøring
I den daglige rengøring er det nok at tørre Delian af med en blød klud og rent vand. De fleste pletter og
fedt fjernes med vand og flydende opvaskemiddel, f.eks. Neutral.
Ugentlig rengøring
Hele overfladen bør rengøres nøje af og til, for at glansen ikke skal blive ujævn. Brug et
rengøringsmiddel med mild slibeeffekt, f.eks. Jif, til Delian som har en silkemat finish og flydende
opvaskemiddel for højglansoverflader. Rengør hele overfladen med en klud og med bløde
cirkelbevægelser. Skyl med vand og tør efter med papir eller bløde klude. Hvis du ikke bliver tilfreds
med glansen eller om finishen er blevet ujævn, kan du altid oppolere Delian.
Hvis du har en Delian vask
Trin 1
Normal rengøring
Trin 2
Brug opvaskemiddel eller mild skurecreme og en hvid skuresvamp
Trin 3
Fyld vasken med varmt vand (ikke kogende). Tilsæt 1 – 2 tsk. maskinopvaskemiddel, og
lad det stå i nogle timer, eller natten over. Vask med børste, skyld og tør af.
Pletfjernelse
Forsøg med de enkle løsninger først. Hvis der forsat er pletter, brug lidt mild skurecreme på en klud og
gnid med lette cirkelbevægelser. Undgå grove skuresvampe i den daglige rengøring. Stærke slibemidler
eller grove skuresvampe, skal kun bruges til at fjerne svært vanskelige pletter. Efter brug af sådanne
stærke midler, bør man sørge for at overfladen som er behandlet, får sin glans tilbage ved at gennemgå
proceduren beskrevet under ugentligt rengøring.
Følgende væsker kan forårsage pletter:
Vin, the, kaffe, rødvin, vegetabilske olier, kalkholdig vand. Metalaflejringer fra gryder o.l. kan give
synlige pletter. Disse mærker fjernes let med en mild skurecreme.
Graffiti, tusch og kuglepen – intet problem
Vaskes let bort som forklaret under pletfjernelse.
Brandmærker og andre vanskelige pletter
Fjernes med skurremiddel og en fin svamp.
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Kemikalier
Stærke kemikalier (som f.eks. acetone, mineralsk terpentin, klor, afløbsrens, ovnrens o.l.), skal straks
skylles af med vand og opvaskemiddel, for at undgå skader på overfladen. Neglelak kan fjernes med
neglelakfjerner (uden acetone), og skylles efterfølgende med rent vand. Hvis skaden ikke opdages
umiddelbart, eller hvis overfladen udsættes for langvarig påvirkning af kemikalier (f.eks. fra en utæt
beholder), kan det være nødvendigt at oppolere pladen.
Vær forsigtig med varme
Sæt ikke varme gryder, særligt ikke støbejernsgryder, direkte på Delian bordpladen. En varm gryde kan
skade de fleste overflader, brug altid et varmeunderlag.
Hvis du har en integreret kogeplade i din Delian bordplade, kan der med fordel anvendes en
afsætningsrist eller lignede. Tænd for det kolde vand, når der hældes kogende væsker i Delian vaske, for
at forhindre at overfladen skades.
Undgå ridser
Skær ikke med en skarp kniv direkte på Delian bordpladen. Det kan skade overfladen. Brug altid et
skærebræt/spækbræt. Som alle materialer kan Delian få ridser. Ridser, støv, kalkaflejringer fra aftørring
og almindeligt slidtage syntes tydeligere på mørke farver end på lyse farver.
Mekaniske skader
Hvis en Delian bordplade skades ved f.eks. et tungt og spidst objekt falder ned og laver en sprække
eller ødelægger et hjørne af pladen, kan dette repareres så det næsten ikke kan ses.
Delian er et unikt materiale ved at kunne repareres, oppoleres og få sin finish tilbage. Individuel
Køkken Design kan mod betaling reparere din bordplade.
Oppolering
Det er naturligt at Delian bordpladens overflade vil syntes lettere mat og slidt efter 5 – 10 år. Det er der
heldigvis råd for. Individuel Køkken Design kan mod betaling oppolere din bordplade, så den igen vil
fremstå som en næsten ny bordplade. Har man selv mod på opgaven, kan følgende procedure
anvendes:
Anvend altid en excentersliber som med sine cirkelbevægelser er ideel til at undgå slibeskader. Sørg for
at slibe hele pladen, så man undgår at bordpladen vil fremstå uens i overfladen.
Start med at lokalisere evt. dybde ridser. Disse kan fjernes ved at anvende en slibeskive korn 150. Det
er en god ide at fordele slibningen over et større område, for at undgå at der efterlades en fordybning i
bordpladen. Herefter slibes hele overfladen med korn 180. Skift derefter til korn 240 og slut med korn
320. Efter hver afslibning skal pladen afrenses let med sprit eller lignende. Prøv med vinduesrens som
kan sprayes på overfladen og dermed er let at fordele.
En Delian bordplade leveres som regel med en silkemat overflade. Hvis der ønskes en mere blank
overflade, kan der slibes med flere og finere slibeskiver end ved den normale procedure. Vær dog
opmærksom på, at ridser vil være mere synlige på en Delian bordplade med blank overflade. Til
gengæld er en blank overflade lettere at holde ren for fedt og snavs.
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