Läggnings- och skötselanvisning Exklusiv Brillians
Exklusiv Brillians är ett resultat av den senaste tekniska utvecklingen kombinerat med mångårig produktionserfarenhet.
Den unika ytbehandlingen av Exklusiv Brillians skyddar plattorna mot smuts och föroreningar. Det transparenta ytskiktet
är oupplösligt förbundet med stenmaterialet och är mycket slitstarkt. Det förhindrar dessutom att färgerna bleknar.
För att du ska få största möjliga nytta och glädje av dina Exklusiv Brillians plattor bör du noggrant läsa följande anvisning
före läggning (dessa kan även laddas ner från www.starka.se).
Lagring
Pallarna med Exklusiv Brillians har distanssnören som skyddar plattorna mot skador och säkerställer tillräcklig
luftcirkulation mellan plattorna. Vid transport, läggning och mellanlagring får plattorna aldrig läggas på varandra - det kan
ge upphov till repor och etsningsskador på de belagda ytorna vid längre tids kontakt. Restpartier av plattor måste också
lagras torrt och med tillräcklig luftcirkulation.
Tips:
Förvara plattorna så torrt som möjligt till dess att de ska läggas. Öppna emballaget först omedelbart före läggning.
Vid längre uppehåll i arbetet, slut emballaget på nytt eller täck plattorna med plastfolie. Använd distanssnörena från
originalemballaget för att skydda plattorna vid mellanlagring. Stapla inte plattorna horisontellt på varandra.
Läggning
Lägg alltid plattor med samma tillverkningsdatum på samma yta. Kontrollera före läggning att levererade plattor
överensstämmer med beställningen, sett till typ, mängd och kvalitet. Tydligt synliga brister, som sprickor, repor eller
färgavvikelser måste meddelas innan läggningsarbetet inleds. Reklamationer efter läggning accepteras ej.
Vi rekommenderar att Brilliansplattorna läggs på obundet underlag (ex. stenmjöl). Fyll fogarna med Starka Fogsand
alternativt Starka Ogräshämmande Fogsand. Använd en bred borste för att löst sopa ner sanden i fogarna. Borsta
sedan fogarna med en finare borste, så att ingen sand blir kvar på plattytan. Efterfyll fogarna vi behov.
OBS! Det är viktigt att INTE låta fogsand ligga kvar på plattytan utan den skall sopas ner i fogarna.
Plattorna får inte stabiliseras med vibrator. Slå istället lätta slag med en gummihammare.
Se komplett läggningsanvisning på www.starka.se/hamta_material/laggningsanvisning.pdf
Skötsel
Genom ytbeläggningen på Exklusiv Brillians plattorna begränsas underhållsbehovet till ett absolut minimum. Icke desto
mindre kan ytbeläggningens livslängd ökas med skonsam hantering och regelbunden skötsel.
Ytbeläggningen på Exklusiv Brillians gör dem mycket lättskötta eftersom den hindrar smuts från att tränga in i
stenmaterialet. Ytbeläggningen sluter materialets porer, så att alla vätskor stannar på ytan i stället för att tränga in i
materialet. Fläckar kan mycket lättare avlägsnas med vanligt rengöringsmedel och en hård borste. Även besvärliga
fläckar, av blommor, lera, gräs, rödvin och olja är lätta att ta bort eftersom de bara ligger på plattans yta.
Plattorna bör ej högtryckstvättas!

Effektivt skydd
Ytbeläggningen på Exklusiv Brillians plattorna består av två skyddsskikt som är fast förbundna med stenmaterialet.
Skikten ger optimalt ytskydd och garanterar mycket enkelt underhåll även för hårt belastade ytor. Ytskiktet är extremt
motståndskraftigt och tåligt. Inte ens plattor i offentliga lokaler uppvisar nötningsskador från fotgängare. Använd aldrig
rengöringsmedel med slipmedel som kan skada ytan. Under vissa omständigheter kan gruskorn i skosulor och fötter
på terrassmöbler orsaka repor i ytan. Mindre märken försvinner vanligtvis av sig själva med vädrets inverkan och
regelbunden skötsel. Dessutom kan man använda outspädd "Brillians Reparationssats", en flytande, transparent
torkande och elastisk produkt. Den reparerar ytan genom att dölja tecken på normal förslitning, som fina repor och
nötta områden. Resultatet är att plattans ursprungliga utseende återställs. ”Brillians reparationssats" kan även
användas för regelbundet underhåll (max utspädning i vatten 1:8).
För att undvika repor och skador på plattorna, rekommenderar vi plastfötter eller filtfötter under benen på
trädgårdsmöbler. Tunga föremål som blomkrukor och parasollfötter får inte dras över ytan. Vidare ska krukor stå på
ett väl ventilerat underlag, för att undvika att det bildas alkaliskt lakvatten under föremålen.
Observera att ytan på Exklusiv Brillians plattor inte absorberar något vatten. Denna egenskap gör plattorna enkla att
hålla rena, men medför att halkrisken ökar på fuktiga plattor. Kontrollera att denna typ av plattor lämpar sig på den
avsedda ytan.
Ytbeläggningen på Exklusiv Brillians plattorna klarar mycket höga temperaturer. Varken glödande cigarrettfimpar eller
hett grillfett angriper beläggningen. Den är beständig mot frost och strösalt. Inte ens rengöring med högtryckstvätt,
med tryck upp till 100 bar påverkar beläggningen.
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