
ONDERHOUD WERKBLADEN MARMER
Marmer
Marmer is prachtig! Echter het is een gemetamorfoseerd kalkgesteente en daardoor zeer gevoelig voor
vlekken en krassen. Houdt hier rekening mee.

Gebruik
Ga niet zitten of staan op uw werkblad.
Vermijdt bladcontact met het schuiven van scherpe of zware voorwerpen. Plaats hete pannen (en/of
deksels) na gebruik niet direct op het oppervlak maar gebruik een onderzetter.
Laat geen vetten of voedingsmiddelen op uw werkblad liggen. Wees extra voorzichtig met fruitzuren,
koolzuurhoudende frisdranken (cola!), azijn en citrusvruchten e.d.
Een goed onderhoud van uw marmer is nog géén garantie dat er geen vlekken in uw marmer komen.
Reclamaties hieromtrent worden niet in behandeling genomen en vallen buiten de garantie.

Aanwezige vlekken altijd met een zuurvrij reinigingsmiddel (Lithofin Vuiloplosser / HMK R-155) 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.
Let op bij gebruik van zuur- of chloorhoudende middelen zoals Viakal, Antical, chloor, schoonmaakazijn,
allesreiniger en dergelijke, dat dit NIET in aanraking komt met uw Marmeren werkblad: dit tast het
Marmer aan! Vlekken door zuren zullen niet verwijderen door zuurvrije reinigers daar deze het
oppervlakte hebben aangetast.

Dagelijks onderhoud
Na gebruik het blad afnemen met een schone, vochtige doek.
Om het blad zoveel mogelijk te beschermen en daarbij toch de meest mooie uitstraling van het product te
behouden is het raadzaam om het blad zeer regelmatig te behandelen met een voedende was zoals
bijvoorbeeld Lithofin Easy-Clean, Lithofin Politoer of KGS Wipe & Gloss of een andere natuurlijke
(bijen)was. Des te vaker dit wordt gedaan, des te meer bereikt U dat de poriën worden afgesloten zodat
indringend vuil wordt tegengehouden. Evt. kunt u na verloop van tijd het blad (indien nodig) opnieuw
impregneren. Volg daarbij de instructies op de verpakking van de leverancier.

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.

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!



Vervolg ONDERHOUD WERKBLADEN MARMER

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


