Jan Reek natuursteen
Onderhoudsadvies voor kwartscomposiet
U heeft een composiet 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 composiet kunt onderhouden.
Dagelijkse reiniging en onderhoud
Composiet heeft een lage poreusheid. Hierdoor zijn deze goed bestand tegen
dagelijkse vlekkenmakers bij huishoudelijk gebruik.
Schokbestendigheid
Een van de opvallende eigenschappen van dit materiaal is de hoge schokbestendigheid. Echter, elk type slag of stoot tegen bijvoorbeeld scherpe
hoeken, dunne randen enz. dient vermeden te worden.
Hittebestendigheid & UV-stralen
Plaats het materiaal niet buiten of op plaatsen die aan sterke UV-stralen
zijn blootgesteld. Plaats geen voorwerpen die net van een hittebron werden
verwijderd op het oppervlak. Gebruik hiervoor een geschikte onderzetter.
De reden van deze maatregel is dat temperatuurwisselingen een schok kan
veroorzaken welke het oppervlak kan beschadigen.
Gebruik geen waterafstotende middelen, impregneermiddelen, glansmiddelen,
vlekstop e.d. op het oppervlak.
Polijst het materiaaloppervlak niet.
Gebruik geen afbijtmiddelen, bijtende soda of producten met een PH-waarde
hoger dan 10. Wanneer u een bleek of oplosmiddel gebruikt, moet u het
verdunnen met water en ervoor zorgen dat het oppervlak niet blijvend met
dergelijke producten in contact blijft staan.
Gebruik geen producten op basis van chloor of waterstoﬄuide.
Gebruik geen agressieve ontvetters met een hoge minerale vulstof of zeer
agressieve producten als Cillit Bang Muscle e.d.
Wij adviseren u het volgende
- P305 Kwartscomposiet onderhoudsspray
- S246 Kwartscomposiet vlekstop
Dit advies is vrijblijvend.

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 eﬀect 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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