ONDERHOUD WERKBLADEN COMPOSIET
Composiet
Een composiet is een materiaal dat is opgebouwd uit verschillende componenten, te weten kunststof en
mineralen (natuursteenkorrels). Onze composieten zijn kwartscomposieten. Deze bestaan voor 95% uit
kwarts of natuursteen en 5% uit hars en kunststof. Onder hoge druk worden deze platen samengeperst tot
een homogeen product. Dit soort keukenbladen hebben een uitstraling gelijk aan natuursteen maar hoeven
niet met een speciale laag beschermd te worden. Hierdoor is het beter bestand tegen vlekken. Lichte
kleurnuances kunnen voorkomen.
Voorzorgsmaatregelen:
Ga niet op het werkblad staan of zitten. Plaats hete pannen of ovenschalen na gebruik niet direct op het
oppervlak maar gebruik een onderzetter. Gebruik of zet geen afbijtmiddelen, chloorproducten, agressieve
ontvetters (CillitBang, Muscle e.d.) of onverdunde bleekmiddelen direct op het blad, dit kan het blad
aantasten.
Onderhoud composiet met gepolijst oppervlak
Na gebruik schoonmaken met een vochtige doek (evt. met neutraal schoonmaakmiddel zoals een zachte
allesreiniger of afwasmiddel). Gelieve geen impregneer-, glansmiddelen en/of coatings op het blad
aanbrengen.
Onderhoud composiet met mat gezoet / Leather T. / Suede / Brushed oppervlak
Vetvlekken en vingerafdrukken zijn hierop eerder zichtbaar.
Voor dagelijkse reiniging: met een schone doek en Q-Action / Lithofin Easy-Clean / KGS spuitflacon of een
sopje van een neutrale zeep met warm water het werkblad afnemen.
Bij hardnekkige vlekken: sopje met zacht schuurmiddel zoals KGS Nano Cream of CIF ® aanbrengen met
niet-krassend (doorsnee geel-groen huis-,tuin-, keuken-) schuursponsje: goed boenen, daarna goed
afspoelen met schoon water.
Helpt dit niet voldoende: giet wat van de Q-Action / Lithofin Easy-Clean / KGS spuitflacon op bevuilde plek
en laat het 2 minuten inwerken. Wrijf de plek vervolgens met een niet-krassend schuursponsje weg. Spoel
na met ruim water.
Gebruik bij kalkaanslag: (afdrukken van glazen) bij voorkeur Viakal of natuurlijke azijn op het oppervlak (let
op: niet op andere materialen zoals kranen e.d. i.v.m. mogelijke aantasting van de afwerking) en laat het 1
minuut inwerken. Wrijf zorgvuldig uit en spoel goed na met water. Droog vervolgens het oppervlak.
Volg altijd de door de fabrikant geschreven gebruiksaanwijzingen op de fles.
Spoelbak van composiet
In een spoelbak van composiet mag geen kokend water. Ook een ‘kokend-water-kraan’ is daar niet
mogelijk.
Voor onderhoudsmiddelen verwijzen wij u naar www.grillo.nl/webshop

