QUARTZ SPRAY
VOOR HET DAGELIJKS
ONDERHOUD VAN JOUW
KWARTSCOMPOSIETBLAD

EERST EN VOORAL WILLEN WE JE BEDANKEN VOOR HET GESTELDE VERTROUWEN IN
DIRESC O. OMDAT WE ONZE PRODUCTEN GRA AG HET L ANGE LEVEN WILLEN GUNNEN
WA ARVO OR ZE GEMA AKT ZIJN, GEVEN WE GRA AG NOG ENKELE ONDERHOUDSTIPS
MEE, ZODAT OOK JIJ NOG JARENL ANG K AN GENIETEN VAN EEN GL ANZEND EN
STRALEND KWARTSCOMPOSIETBL AD.
Wil je dit liever niet? Dan adviseren wij

3. Bij hardnekkige vlekken mag deze

onze Quartz Spray voor het dagelijks on-

behandeling zeker nog eens herhaald

derhoud, een spray die perfect geschikt

worden, tot je een optimaal en zuiver

is voor het verwijderen van vingerafdruk-

resultaat verkrijgt.

ken, vetvlekken, etensresten, vloeistoffen

KWARTSCOMPOSIET, GEKEND OM ZIJN EENVOUD

etc. Vlekken van koffie, thee, wijn en

De “Quartz Spray” is verkrijgbaar via

IN DAGELIJKS ONDERHOUD

sappen van groenten en fruit dienen di-

jouw verkooppunt.

Om te beginnen wijzen we graag op het be-

rect verwijderd te worden. Ook al dringen

Voor het verwijderen van lijmresten,

lang van een grondige reiniging na gebruik.

deze niet meteen door in het oppervlak,

siliconen vlekken, reeds aanwezige

Oppervlakkig schoonmaken met water,

ze kunnen er zich tijdens het opdrogen

patine, kalkaanslag door het water, etc.

een spons of doek zorgt weliswaar voor

wel aan vasthechten, wat dan weer kan

is onze Quartz Spray minder geschikt,

een ogenschijnlijk perfect resultaat, maar

leiden tot vlekken die veel moeilijker te

hiervoor bestaan meer specifieke onder-

is niet voldoende om het oppervlak en de

verwijderen zijn.

houdsproducten. Om dit soort vlekken

onderliggende poriën volledig te bescher-

te verwijderen, bevelen we de producten

men. Let op met het gebruik van bepaalde

GEBRUIKSAANWIJZIGING:

van de volgende merken aan:

afwasmiddelen of allesreinigers, deze kun-

1. De Quartz Spray is gebruiksklaar.

Akemi 		

nen een film - of patinelaag achterlaten op

Vernevelen en gelijkmatig verdelen

www.akemi.com

het blad. Ook schoonmaakproducten met

over het oppervlak met een propere,

Moellerstonecare		

een hoge ph-waarde zijn ten stelligste af te

vochtige (microvezel-)doek.

www.moellerstonecare.eu

raden. Het is verder ook heel belangrijk om

2. Laat het product even inwerken (niet

na het reinigen voldoende na te spoelen

laten drogen!), vervolgens droogwrijven

met zuiver water.

met een propere microvezeldoek.

Lithofin/Eurosil
www.lithofin.eu

GOUDEN TIPS
TOT SLOT NOG ENKELE GOUDEN TIPS :
 De Velvet en Poli afwerkingen
hebben van nature een gesloten
oppervlak en moeten bijgevolg
niet beschermd worden vóór de
eerste ingebruikname. De Anticato
afwerking daarentegen heeft een
ruwer oppervlak dat niet gesloten
is, waardoor het materiaal vlekgevoeliger is. Het is daarom noodzakelijk dat dit blad, vóóraleer het

of producten die bleekmiddel,

wordt geplaatst, door een vakman

marmermeel, siliconen of ammoniak

behandeld wordt met een vlekstop

bevatten, mogen niet gebruikt

die geschikt is voor kwartscomposiet.

worden.

 Gebruik nooit een schuurmiddel,
schuurspons of staalwol! Deze
kunnen de polijstlaag beschadigen
en doffe vlekken veroorzaken.

 Vermijd contact met markeer- of
drukinkten.
 Uit respect voor het oppervlak

 Ga nooit op het blad zitten of staan.
Scheuren die veroorzaakt kunnen

raden wij aan altijd een onderzetter

worden door extreme spanning bij

te gebruiken bij hete kookpotten

uitsparingen, slechte ondersteu-

- bv. producten voor het reinigen

of toestellen, alvorens deze op het

ningen en overhangende delen,

van ovens of voor het ontstoppen -

oppervlak te zetten. Zo voorkom

kunnen zo vermeden worden

kunnen blijvende schade toebrengen

je eventuele verkleuring van het

aan het oppervlak. Lees daarom hun

oppervlak bij langdurige bloot-

Wij hebben deze informatie met de

bijsluiter.

stelling.

grootste zorg verzameld. Deze richtlijnen

 Bepaalde agressieve chemicaliën

 Ook trichloorethaan, methy-

 Gebruik altijd een snijplank bij het

dienen louter als indicatie en vormen

leenchloride, verfstripper, schoon-

versnijden/verwerken van voedings-

een extra hulpmiddel voor een effectief

maakproducten met een hoge

middelen om snijsporen op het

onderhoud en duurzaam gebruik van

alkaline- of PH-waarde (> 10)

aanrechtblad te vermijden.

jouw kwartscomposietblad.
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