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Gode råd til vedligeholdelse af dit marmor produkt 

Marmor er et naturmateriale skabt af millioner års geologiske processer. Det er noget af det smukkeste, du 

kan have i boligen. Marmor adskiller sig en del fra andre materialer, vi ellers støder på i vores hjem, derfor er 

det ekstra vigtigt at du ved hvordan du skal vedligeholde den sarte overflade. 

For at din marmoroverflade bliver ved med at være holdbar og eksklusiv at se på, skal rengøringen foregå 

korrekt og regelmæssigt. 

• Brug en blød klud og lunkent vand til at tørre overfladen med. Brug aldrig skuresvampe eller andre 

former for slibende materialer, da de kan give ridser i marmor.  

• En marmorbordplade suger hurtigt væske til sig, så vær omhyggelig og hurtig med at tørre op, 

uanset hvilken væske det drejer sig om, hvis du vil undgå pletter.  

• Selvom marmor udadtil virker som en robust sten, så er den ret skrøbelig. Brug altid en bordskåner, 

coaster eller andet underlag for at beskytte mod fugt og varme/kulde påvirkning. Du må fx aldrig 

stille varme gryder og pander direkte fra komfuret og over på marmor. Det kan nemt efterlade en 

plet eller i værste fald knække bordpladen.  

• Marmor og syrlige materialer er bestemt ikke en god kombination. Det gælder både 

rengøringsmidler såvel som mad- og drikkevarer. Hvis det ikke bliver fjernet med det samme, kan du 

risikere en grim plet som i hvert fald ikke vil passe ind til det ellers så eksklusive look. 

Egentlig er det jo ikke en uoverskuelig stor opgave, og hvis man tilegner sig de rigtige vaner fra starten, vil du 

uden tvivl elske dit marmor produkt i mange år. 

Vi henviser i øvrigt til producentens vejledninger i forhold til vedligeholdelse af dit nye marmor produkt. 

 

 

 

Inspiration til produkter af marmor 

http://www.jacobsenmobler.dk/

