
Onderhoudsadvies voor keramiek

U heeft een keramisch product gekocht bij Jan Reek natuursteen.
Wij vinden het belangrijk dat u hier optimaal van kunt genieten.
Daarom geven wij u hierbij advies hoe u keramiek kunt onderhouden.

Keramiek is een gemakkelijk schoon te maken materiaal, het absorbeert geen 
afvalstoff en of etensresten. Dat staat garant voor een goede hygiëne. Het is 
verder goed bestand tegen de meeste chemische schoonmaakmiddelen,
hoewel schoonmaken met een vochtige doek meestal al voldoende is.

Gebruik geen schuursponsjes, ruwe sponzen en staalwol.
Gebruik geen natronloog (bijvoorbeeld gootsteen ontstopper) of producten
met een pH hoger dan 11.
Als bleekmiddel wordt gebruikt, moet dit met veel water worden afgespoeld
en nooit permanent in contact laten komen met het gepolijste oppervlak.
Reinig het blad niet met schuurmiddelen zoals de Cif Cream.

Voordelen van Keramiek
- bestand tegen krassen.
- bestand tegen ijs en vorst maar ook tegen hoge temperaturen.
- bestand tegen UV-stralen.
- ondoordringbaar en bestand tegen vloeistoff en.
- hoge belastbaarheid van het oppervlak.
- hygiënisch en daardoor geschikt voor contact met levensmiddelen.
- 100% natuurlijk zonder kunstharsen. 
- bestand tegen chemische schoonmaakmiddelen.

Wij adviseren u het volgende

P303 Keramiek reinigingsspray
Dit is een hoog werkzaam en gebruiksklaar product van professionele 
kwaliteit. Geschikt voor de dagelijks reiniging van keramische keukenbladen, 
wastafelbladen, tafels, vensterbanken, enz.
Het verwijdert moeiteloos lichte vervuiling van het opperlvak.
De speciale bestanddelen zorgen voor het behoud van de natuurlijke
uitstraling van het oppervlak.

Lees de etiketten voor de verwerking per product goed door.

Testen
Test het product voordat u begint op een onopvallende plaats of los stuk 
steen uit om het eff ect en de werktijd te bepalen.

Veiligheid
Het achterblijvende bestanddeel is niet schadelijk voor de gezondheid.
Buiten bereik van kinderen houden.

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneren, verzegelingen 
of onderhoudsmiddelen.
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Dit advies is vrijblijvend.
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