NATUUR IS NATUUR
Er wordt nogal een verondersteld dat natuursteen altijd een gaaf en glas oppervlak heeft.
Althans dit imago heeft het. Niets is minder waar. Het is sterk afhankelijk van de soort en
ontvangen partij. Nagenoeg elke soort natuursteen heeft zo zijn eigen specifieke
eigenschappen of kenmerken.
We mogen veronderstellen dat er bijna bij elke vensterbank, tafelblad en aanrechtblad met
tegenlicht of onder een halogeenlamp, natuurlijke oneffenheden, in meer of mindere mate te
zien zijn.
Elke natuursteensoort heeft zo zijn eigen kenmerken die voor kunnen komen, maar wat niet
wil zeggen dat dit altijd aanwezig is, zoals:
• Breuklijnen, barstjes, grote of kleine scheuren
• Putjes, gaatjes, kleine openingen of oneffenheden
Het is desondanks alle techniek en vakmanschap niet te voorkomen!
Al deze punten kunnen nooit een discussiepunt zijn en als klacht worden aangemerkt.
Uiteraard blijven wij altijd openstaat voor reële argumenten.

Eigenschappen van Hardsteen

Hardsteen is een, door een miljoenen jaar oud proces, versteende zeebodem.
Daardoor herkent u in de afzetlagen schelpjes, krabbetjes en zelfs kleine visjes.
Er kunnen echter ook nog plantenresten aan het oppervlak van uw blad zitten (zeewier). Dit is niet
versteend. Daardoor lijken dit krulachtige matte oneffenheden op het bovenblad. Wij noemen dit
spint en is door ons niet te voorkomen of bij te werken. Dit is evenals de donkere vlekken als ook de
witte aders inherent aan het materiaal en geeft uw blad de natuurlijke charme en uitstraling van het
materiaal. Het zal dan ook niet als klacht worden geaccepteerd!
Het hardsteen is tamelijk poreus en daardoor nogal gevoelig voor vocht en vet. Naarmate het
oppervlak regelmatig wordt onderhouden zal de bestendigheid steeds beter worden, wat echter niet
wil zeggen dat vlekken niet meer kunnen voorkomen. Desondanks blijft het advies om vocht direct op
te nemen!. In dit geval is voorkomen beter dan genezen!

