ONDERHOUDS- en
PLAATSINGSADVIES COMPOSIET

Om het blad mooi te houden zijn juiste plaatsing en regelmatig en goed onderhoud van belang.
Daarom adviseren wij u bijgaande adviezen aandachtig door te lezen en adequaat op te volgen.
Composiet is een industrieel vervaardigd product dat voor 93% uit natuurlijke kwarts bestaat.
Vanwege de voornamelijk natuurlijke grondstoffen zijn variaties in het materiaal, zoals
pigmentconcentraties, kleine gekleurde vlekjes en putjes inherent aan het materiaal. Deze
eigenschappen bevestigen de waarde en echtheid van het materiaal. Composiet is een gesloten
materiaal, er zullen dus geen middelen indringen, maar blijven op de oppervlakte, de oppervlakte
vraagt onderhoud.
Montage: volg de adviezen op zoals aangegeven op de volgende pagina. Let op, als aanvulling op
dit document: vergeet u niet om tussen de in te bouwen apparatuur en het blad rubberen strips te
plaatsen.
Na de montage
Bij de montage zijn zuurvrije kitten gebruikt. Deze hebben minstens 24 uur nodig om uit te harden.
Wrijf in deze tijd niet over deze kitnaden!
Indien er nog bouwwerkzaamheden plaats vinden, dient u het gehele werkblad zorgvuldig af te
dekken. Daarmee voorkomt u schade en eventueel contact met chemische stoffen en cementsluier.
Onderhoud
Voor het dagelijkse onderhoud kunt u het werkblad schoonhouden met een vochtige doek, evt. met
neutraal schoonmaakmiddel zoals een zachte allesreiniger of afwasmiddel,en voor het vetvrij
maken kunt u blauwe Glassex gebruiken.
Extra onderhoud
Composiet in donkere tinten, en in een matte (gezoet, suède of anticato), zullen zeker extra
onderhoud vragen. Bij deze kleuren en afwerking zijn nl. vetvlekken, druppels en vingerafdrukken
eerder zichtbaar. U kunt deze als volgt verwijderen en reinigen.
*Gebruik Cif cream (met groene dop) omdat deze maar lichtjes schuurt.
- maak de zachte zijde spons nat met lauwwarm water, vervolgens goed naspoelen met water,
daarna het blad goed droog maken.
Zijn het hardnekkige vlekken en aangekoekte resten, dan verwijdert u deze met de grove groene
zijde van nylon schuursponsje met lauwwarm water en Cif cream.
Waar u op moet letten
- Ga nooit op het werkblad zitten of staan
- Plaats nooit hete pannen of ovenschalen rechtstreeks op het blad. Gebruik altijd een
onderzetter.
- Hak of snijd nooit rechtstreeks op het werkblad. Gebruik altijd een snijplank.
- Laat geen zware voorwerpen op het blad vallen, hierdoor kan het beschadigen.
- Boven de vaatwasser dient beschermfolie of strip te zijn aangebracht, laat de
onderbouwvaatwasser niet met geopende deur uitdampen.
- Alkalische en andere agressieve middelen kunnen schade aan uw werkblad veroorzaken.
Voorkom daarom contact met deze middelen (zoals Cillit Bang, Muscle, aceton, oven- en
metaalreinigers, gootsteen-ontstopper, kwastenreinigers, verfafbijtmiddelen of onverdunde
bleekmiddelen).
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