
ONDERHOUD WERKBLADEN GRANIET

Graniet
Graniet is een hard, kras vast en open materiaal; in het materiaal bevinden zich natuurlijke scheurtjes en
putjes, welke typerend zijn voor graniet. Na fabricage worden de bladen geïmpregneerd waarna het
redelijk goed beschermd is tegen het intrekken van agressieve stoffen. Echter laat geen vetten of
voedingsmiddelen onnodig lang op het werkblad liggen. Een granieten werkblad is onderhoudsvriendelijk
en kan vele jaren probleemloos worden gebruikt. Bij goed onderhoud heeft u jarenlang plezier van dit blad.

Voorzorgsmaatregelen
Ga niet op het werkblad staan of zitten. Gebruik of zet geen afbijtmiddelen, chloorproducten, agressieve
ontvetters (CillitBang, Muscle e.d.) of onverdunde bleekmiddelen direct op het blad. Gebruik bij het snijden
een degelijke snijplank.
Plaats hete pannen na gebruik niet direct op het oppervlak maar gebruik een onderzetter.

Onderhoud Graniet met gepolijst oppervlak
Voor dagelijks onderhoud kunt u het blad afnemen met een schone, vochtige doek. Wanneer nodig kunt u
het in de (natuurlijke) was zetten of gebruik maken van een speciaal (pH-neutraal) reinigings-
/onderhoudsmiddel voor Natuursteen in spuitflacon, Lithofin Easy-Clean of KGS Wipe and Gloss, beide
verkrijgbaar bij Grillo Natuursteen.

Onderhoud graniet met gezoet / Satinato / Brushed / Anciento of Anticato oppervlak
Hier is het oppervlak door de behandeling meer open, ruwer dan bij gepolijste uitvoering. Het risico van
vlekvorming is daardoor iets groter, waarbij bij gezoete uitvoering er ook krasjes of kringen zichtbaar
kunnen zijn in het oppervlak. Ondanks dat door de fabrikant alle bladen standaard worden geïmpregneerd,
zal door de open structuur het blad gevoeliger zijn voor fruitzuren e.d., dus laat geen vetten of
voedingsmiddelen onnodig lang op het werkblad liggen. Aan de afstotende werking is te zien of een
nabehandeling van impregneren (zie onder) nodig is. Verdere advies onderhoud zie gepolijst.

Impregneren / Vlekstop behandeling
Alle bladen worden standaard geïmpregneerd. Mocht u na verloop van tijd toch het gevoel krijgen dat de
(water)druppels minder mooi op het werkblad blijven liggen of zelfs er in trekken, ondanks dat u het
regelmatig met Lithofin Easy-Clean of KGS Wipe and Gloss behandelt, kunt u het blad opnieuw
impregneren. Volg goed de gebruiksaanwijzing die op de verpakking staat.

Reinigen:
Hiervoor gebruikt u de Lithofin Vuiloplosser / HMK R-155.
Hiermee zorgt u ervoor dat het blad helemaal goed gereinigd wordt, dit is zowel voor hardnekkige vlekken,
als voorbehandeling om het blad te impregneren.
Aanwezige vlekken altijd met een zuurvrij reinigingsmiddel proberen te verwijderen. Volg altijd de
instructies van de fabrikant op en probeer het product eerst op een klein oppervlakte uit om de uitwerking
te beoordelen.
Vlekken door zuren zullen niet verwijderen daar deze het oppervlakte hebben aangetast.



Vervolg ONDERHOUD WERKBLADEN GRANIET

Beschermen:
Hiervoor gebruikt u de Lithofin Vlekstop / HMK S234 Vlekstop.
Evt. kunt u na verloop van tijd het blad (indien nodig) opnieuw impregneren. Volg daarbij de instructies op
de verpakking van de leverancier. Bij een goed onderhoud heeft u jarenlang plezier van dit prachtige blad!

Onderhouden:
Hiervoor gebruikt u de Lithofin Easy-Clean.
Dagelijks onderhoud, na gebruik het blad afnemen met een schone, vochtige doek.
Des te vaker dit wordt gedaan, des te meer bereikt U dat de poriën worden afgesloten zodat indringend
vuil wordt tegengehouden.

Bij een goed onderhoud heeft u jarenlang plezier van dit prachtige blad!

Voor onderhoudsmiddelen verwijzen wij u naar www.grillo.nl/webshop


