Ontdek het volledig gamma natuursteen
en samengesteld materiaal :
— Brachot-Hermant n.v.
E3-laan 86, B 9800 Deinze
+32 9 381 81 81
info@brachotsurfaces.com
www.brachotsurfaces.com
— Beltrami n.v.
Venetiëlaan 22, B 8530 Harelbeke
+32 56 23 70 00
info@beltrami.be
www.beltrami.be
Onderhoudsproducten bestellen ?
— www.stonecare.be

KEUKENBLADEN IN
KWARTSCOMPOSIET (UNISTONE)
ZO HOUD JE ZE MOOI

HOE ONDERHOUD IK MIJN
KEUKENBLAD IN KWARTSCOMPOSIET
(UNISTONE) ?

VEELGESTELDE VRAGEN
Er zitten vetvlekken en
vingerafdrukken op mijn keukenblad.
Hoe krijg ik die weg?

Unistone is een kwartscomposiet dat bestaat uit hoogwaardig kwarts dat
gemengd en geperst wordt met gepigmenteerde harsen. Zo ontstaat een zeer
hard, weinig poreus en slijtvast materiaal. Ideaal dus voor keukenbladen. Het
allerbeste resultaat op lange termijn bereik je door je werkblad op de juiste
manier te onderhouden. Moeilijk of intensief is dat niet.
STAP 1

TIPS

Gebruik Lithofin MN Easy-Clean
voor dagelijks onderhoud.
Dit 2-in-1 product verwijdert het
vettige oppervlaktevuil en voedt je
keukenblad.

— Vertoont je keukenblad
kalkaanslag? Reinig het dan
af en toe met Lithofin KF
Sanitairreiniger.

Door je werkblad regelmatig met
dit product te reinigen, maak je het
sowieso weerbaarder en gemakkelijker
in onderhoud.
STAP 2
Voor hardnekkige vlekken kan je
indien nodig CIF Cream gebruiken.
Kalksporen van leidingwater kan
je verwijderen met Lithofin KF
Sanitairreiniger.
STAP 3
Reinig het keukenblad geregeld met
Lithofin MN Vuiloplosser en gebruik
daarna weer Lithofin MN Easy-Clean
voor dagelijks onderhoud.

Onderhoudsproducten nodig ?
Bestel eenvoudig op www.stonecare.be.

— Overdrijf niet met water. Zachtjes
wrijven met een licht vochtige doek
is voldoende.
— Gebruik de onderhoudsproducten
altijd volgens de richtlijnen op de
verpakking.
Raadpleeg de technische fiche
van het materiaal via
www.brachotsurfaces.com.

Kwartscomposiet is niet poreus.
Vet en afdrukken blijven dus soms
zichtbaar, vooral bij donkere kleuren.
Met Lithofin MN Vuiloplosser kan je
deze vlekken periodiek verwijderen.
Voor het dagelijkse onderhoud
gebruik je dan verder Lithofin
MN Easy-Clean.
Er zitten witte kalkringen op mijn
keukenblad. Hoe krijg ik die weg?
Doe Lithofin KF Sanitairreiniger
op een schrobspons en blijf zacht
wrijven tot de kalkringen verdwijnen.
Gebruik zeker geen krassende
materialen om sneller tot het
gewenste resultaat te komen.
Je loopt zo namelijk het risico dat
je het werkblad beschadigt.
Er zitten vlekjes of vetvegen op mijn
keukenblad. Hoe krijg ik die weg?
Vaak gaat het om oppervlakkige
vlekjes of een oppervlakkige laag van
het gebruikte onderhoudsproduct.
Normaal gezien volstaat het
om het volledige oppervlak eens
grondig te reinigen met Lithofin MN
Vuiloplosser en het daarna af te
spoelen.

