Glasåre(se foto): Glasåre ligner en revne. Hvilket det også er, men den er millioner år gammel.

Kvarsit

Kvartsbordplader er fremstillet af
naturkvarts, der er et af de hårdeste
materialer på Jorden, og små mængder glas
og metalflader bliver tilføjet for at give
variation, der resulterer i smukke
bordplader. Andre fordele ved kvarts er, at
det er et ikke-porøst materiale, dets tekstur
tillader ikke bakterier at grå, og så er det
modstandsdygtigt over for pletter. Kvarts
beskytter
din
familie
og
gør
køkkenrengøring til en leg. Af denne årsag
behøver kvartsoverflader aldrig at blive
forseglet.
Foruden holdbarheden, som kvarts giver, er
materialet smukt, og dets brede udvalg af
farvemuligheder vil med sikkerhed fange
øjet. Dine valgmuligheder er næsten
endeløse, da kvarts strækker sig fra
naturlige farver som hvid, sort og brun til
andre farver som guld eller blå. Designet på
en kvartsbordplade giver ikke kun karakter
til dit køkken, men den også ydelsesmæssige
fordele, der overgår andre traditionelle
materialer.

anbefaler vi på det kraftigste at man
anvender bordskånere ved anbringelse af
meget varme genstande på en kvarts
bordplade. Det gælder særligt hvis
bordpladen indeholder spejlsplinter mhp.
at
undgå
beskadigelse
af
bordet.
Syrefast: Kvartsit har en yderst tæt
overfladestruktur, der gør at stenen er
syrefast når pladerne har fået den rette
imprægnering. Vin, olie, fedt, eddike, citron,
ketchup og daglige rengøringsmidler pletter
ikke, hvis de blot aftørres inden for en
rimelig tid.
Ridse/Slagfasthed:
Kvartsit
er
stenhårdt (hårdere end selv granit) og
dermed ridsefast overfor almindelige
køkkenredskaber.
UV besanding Kvartsit er UV-bestandigt og
påvirkes ikke af ultraviolette stråler fra fx.
sollys. Kvartsit falmer derfor ikke i
modsætning til marmor, men beholder sit
smukke udseende i mange år.

Varmefast:
Kvartssten
er
ikke
fuldstændig varmefast, dvs. at materialet
kun tåler varme kortvarigt og at det kan
revne hvis det udsættes for termochok
(pludselige temperaturudsving). Der kan på
bordet efterlades en varmeskade, for
eksempel spor efter en varm gryde. Det
skyldes at den i kvartsstenen indgående
harpiks smelter ved høj temperatur. Derfor
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