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Sakskøbing Maribo Nakskov Stenhuggerier A/S
... er meget mere end gravsten.

VI KAN TILBYDE DIG

VEJLEDNING FOR VEDLIGEHOLDELSE AF GRAVSTEN OG BOGSTAVER.

- MARMOR OG GRANITPLADER TIL VINDUER
- TRAPPEBELÆGNING
- GRANIT TIL HAVEN SÅSOM FUGLEBADE, LAMPER O.L.
- ØVRIG BELÆGNING TIL HAVEN
RING OG HØR OS AD – DER ER RIGTIG MANGE MULIGHEDER.

GODE RÅD OG VEJLEDNING OM VEDLIGEHOLDELSE

Med denne vejledning, vil vi medarbejdere i Sakskøbing Maribo Nakskov Stenhuggerier A/S gerne give dig en god vejledning i at passe
og vedligeholde granit og inskription. Følgende er en vejledning, der har til formål at gøre det lettere at sikre, at du har en gravsten der
vil vedblive med at fremstå flot og repræsentativ på gravstedet, i lang tid fremover. Hvis der opstår spørgsmål vi ikke har afdækket i
denne vejledning omkring vedligehold af grav sten og inskription – såvel som alt andet der har med granit at gøre, er du altid velkommen til at kontakte os for råd og vejledning. Vi håber at disse råd vil være til gavn og glæde.
VEDLIGEHOLD AF GRANIT

VEDLIGEHOLD AF MALEDE OG FORGYLDTE BOGSTAVER

VEDLIGEHOLD AF BRONZE

Læg aldrig puder og kranse op ad eller på
selve stenen da metaltråde i kransen kan
danne rust på stenens overflade. Denne
rust er ekstremt kompliceret at fjerne – i
visse tilfælde umulig at fjerne.
Ved brug af zinkvaser og granitvaser, tag
da altid vaseindsatserne ind om vinteren,
da de ellers kan frostspringe.
Selve vasen kan i denne periode i stedet
pyntes med en granbuket og lignende.
Brug aldrig olie eller andre fedtprodukter
på granit.
Hvis der er lamper og lignende på gravstedet er det vigtigt at du passer på ikke
at spilde stearin og olie på stenen. Dette
vil danne skjolder på stenen, og disse
skjolder kan ikke fjernes.

Inskriptioner der er hugget eller sandblæst i stenen ilægges gerne lak, maling
eller bladguld. For at forlænge disse
ilagte farvers levetid, bør stenen holdes
fri for beplantning tæt på stenen. Det
gælder især lige over stenen, da der
”drypper” saft og lus fra beplantningen
ned i inskriptionen. Dette vil danne alger.
Det anbefales at rense bogstaver et par
gange om året, med en blød børste samt
eventuel algefjerner i tilfælde hvor inskriptionen er blevet meget tilsmudset.
En anden måde at friholde gravsten og
inskription for alger er at have en så lodret hældning på stenen som muligt. Dog
må det beregnes (akkurat som træværk
på huse) at malede inskriptioner skal
opmales indenfor en periode på 8-10 år.
Dette afhængig af beplantning i nærheden samt på gravstedet.

Bronze er en legering af kobber og tin.
Bronze har den egenskab, at den med
tiden bliver mørk eller grøn.
Bronzen er bearbejdet med håndværksmæssig omhu, patineret og forsynet
med et eller flere lag beskyttende lak.
For at bevare denne lak intakt, der
beskytter bronzens patina så længe som
muligt, anbefales det at fjerne den aflejrede snavs mindst 2 gange årligt, med et
mildt vaskemiddel og en blød børste.
Skyl grundigt med rent vand efter
afvaskning.

BRUG SAKSKØBING MARIBO NAKSKOV STENHUGGERIER A/S

Et af vore specialer er netop renovering og vedligehold af Gravsten, bogstaver og inskriptioner. Ring eller skriv til os for en uforpligtende
samtale og et uforpligtende tilbud på løbende vedligehold af din Gravsten så den altid fremgår så flot og repræsentativ som overhovedet muligt.

KONTAKT OS HVIS DU HAR NOGLE SPØRGSMÅL

SAKSKØBING

MARIBO

NAKSKOV

Maribovej 10
54 70 47 64

Vesterbrogade 16
54 78 02 12

Nørrevold 19
54 92 17 58

