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        FDV- DOKUMENTASJON 

  
                                                                                           Modulnr: 41891406 

 

GRANITT GATESTEIN 
 

 

• PRODUKTBESKRIVELSE: 

 

Aas Betong AS leverer gatestein i tre ulike størrelser: 

 

• Granitt stor gatestein   Mål= LxBxH = 20x14x14 cm 

• Granitt stor gatestein   Mål= LxBxH = 20x14x10 cm 

• Granitt liten gatestein  Mål= LxBxH = 9/11x9/11x9/11 cm 

 

Opprinnelsesland:  Portugal 

Farge:    Grå Portugal 

 

 

                                                                                           Modulnr: 41710946 
 

GRANITT KANTSTEIN 
 

 

Aas Betong AS leverer Granitt Kantstein i tre ulike størrelser rettstein: 

 

• Parkstein   Mål= LxBxH = 100 x   8 x 20 cm 

• Faskant fals 2x2 cm Mål= LxBxH =  ?    x 12 x 25 cm 

• Faskant fals 2x2 cm Mål= LxBxH =  ?    x 15 x 30 cm 

 

Faskant 12/25 og 15/30 leveres også med ulike radier. 

 

Opprinnelsesland:  Kina 

Farge:    Grå Kina 

 

 

• ANVISNINGER FOR VEDLIKEHOLD:  

 

For å unngå forringelse av utearealet anbefales regelmessig rengjøring med vann og 

kost. Ved høytrykksspyling bør en utvise forsiktighet. Bruk lavt trykk og/eller stor 

avstand fra dyse til fuger som inneholder sand eller ferdigmørtel. 

 

På uteareal vil steinen etter en tid endre litt farge. Organiske og uorganiske urenheter 

kommer med nedbør, samt menneskelige påvirkninger. Overflaten blir en anelse 

mørkere med tiden. 
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Vi anbefaler alltid å kjøpe litt ekstra stein enn hva som behøves. En ekstra stein legges 

ned på et egnet sted som har samme naturforhold som der steinen ligger. Eks på dette er 

bak garasje/ bygning etc der stein ikke er til sjenanse. Hvis noe skjer med en stein kan 

denne byttes ut med tilsvarende stein. Hvis nye steiner må kjøpes inn for å bytte ut stein 

på gamle flater, kan de nye steinene smøres inn med vann, sand, jord etc. med ønske om 

å oppnå mest likt utseende som den gamle flaten. Fargene utjevner seg etter en tid. 

 

 

Grønne alger kommer lettest til syne hvis steinen er lagt på steder der solen ikke 

kommer tilstrekkelig til og på steder som er fuktige. Grønne alger er lette å fjerne med 

høytrykksspyler. 

 

Tyggegummi fjernes lettest om vinteren når det er frost. Tyggegummien skrapes av, 

oppbløtes evt. med kloroform eller fryses med frysespray og bankes av.   

 

Frisk våt olje suges opp med tørkepapir, sagflis, klut eller lignende. Olje som har satt 

seg ned i overflaten, vaskes av med skuremiddel og varmt vann. Motorrens er også et 

godt produkt til dette formålet. Kan fjernes med f.eks olje og fellfjerner pastaeller 

steinfix. Olje skader ikke overflaten, men er svært skjemmende. 

 

Vannbasert våt maling suges opp med papir eller klut. Vaskes deretter av med vann. 

Oljebasert våt maling suges opp med papir eller klut. Bruk oljefjernende produkt for å 

vaske av restene av malingen, men vær varsom. Tørr maling skrubbes av med 

skurepulver. Maling som har trengt dypt inn i steinen kan vaskes med saltsyre, men vær 

varsom. 

 

Rust og irr fjernes med et surt vaskemiddel og vann. 

 

Olje, fett og petroliumsprodukter fjernes med eks Akemi olje og fettfjernepasta, 

Steinfix. 

 

Kalk og sementslør fjernes ved bruk av et alkalisk vaskemiddel og vann. 

 

 

• HMS- REFERANSER 

 

Bruk alltid egnet verneutstyr ved legging av stein. Dette er vernebriller, hansker og 

overtrekksdress. Bruk hørselvern ved kapping av steiner med vinkelsliper. 
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