
MINERAALMARMER WASTAFELS

LET OP: 
MAAK HET OPPERVLAK DIRECT NA VERVUILING SCHOON OM ZO LANG MOGELIJK VAN HET 
MOOIE OPPERVLAK VAN HET PRODUCT TE KUNNEN GENIETEN EN HARDNEKKIGE VLEKKEN 
(BIJV. VAN HAARVERF, LIPPENSTIFT EN ANDERE PRODUCTEN MET EEN KLEURENDE 
WERKING) TE VOORKOMEN. 

REINIG DE WASTAFEL MET WATER MET EEN TEMPERATUUR TOT 70 °C.

GEBRUIK GEEN REINIGINGS- EN VERZORGINGSMIDDELEN VOOR IN DE BADKAMER DIE 
NATUURLIJKE OF KUNSTMATIGE KLEURSTOFFEN BEVATTEN. CONTROLEER VOOR GEBRUIK 
VAN EEN REINIGINGSMIDDEL ZIJN WERKING OP EEN ONZICHTBARE PLAATS VAN HET 
PRODUCT.

ONJUIST ONDERHOUD KAN SCHADE AAN HET PRODUCT VEROORZAKEN EN DE GARANTIE 
DOEN VERVALLEN.

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET PRODUCT

De oppervlakken van al onze producten zijn gemaakt van Mineral Composite, waardoor ze zich 
onderscheiden door de hoogste kwaliteit op de markt. Deze oppervlakken behouden jarenlang hun mooie 
uitstraling en hebben onder normale gebruiksomstandigheden slechts minimaal onderhoud nodig.

INFORMATIE OVER MINERAL COMPOSITE

Elk product uit Mineral Composit bestaat voor ten minste 75% uit dolomietsteen. Op het buitenoppervlak 
van het product is als bescherming een nanocoat aangebracht.

Het toegepaste materiaal wordt gekenmerkt door alle eigenschappen van de dolomietsteen en is bovendien 
versterkt met een elastisch harsbindmiddel, waardoor het bestand is tegen mechanische belastingen, 
slagschade en de invloed van hoge en lage temperaturen.

Producten uit Mineral Composite behouden lang de optimale temperatuur, waardoor ze warm aanvoelen en 
bij het dagelijkse gebruik van de badkamer een ongekend comfort bieden. Dankzij de hoge sterkte van het 
met een nanocoat bedekte oppervlak blijft het product lange tijd glad en aangenaam bij aanraking. Omdat de 
Mineral Composite niet bevorderlijk is voor de groei van bacteriën en geen water of chemicaliën absorbeert, 
behoudt het oppervlak lange tijd zijn hoge kwaliteit en onderhoudsgemak.

Voor de dagelijkse reiniging van glanzende oppervlakken bevelen wij algemeen verkrijgbare, niet-schurende 
reinigingsmiddelen aan. 



AANBEVELINGEN VOOR GLANZENDE OPPERVLAKKEN

1. Voor regelmatige reiniging wordt aanbevolen om universele niet-schurende reinigingsmiddelen, milde 
afwasmiddelen en producten bestemd voor de reiniging van glanzende oppervlakken te gebruiken.

2. Het binnenoppervlak na elke toepassing afspoelen met water en schoonmaken met een katoenen doekje.
3. Wij bevelen aan om het oppervlak van het product een keer per maand met een natuurlijke was (bijv. 

bijenwas) te behandelen om zijn fraaie uitstraling te behouden.
4. Hardnekkige vervuillingen (vet-, olie-, verf- of inktvlekken alsook schimmel) verwijderen met warm 

water en een mild reinigingsmiddel of water en zeep.
5. Geen schurende reinigingsmiddelen voor het schoonmaken van het oppervlak gebruiken. Als het 

reinigingsmiddel ruw aanvoelt wanneer u het tussen uw vingers wrijft, mag het niet voor het 
schoonmaken van glanzende oppervlakken worden gebruikt.

6. Kleine krassen kunnen met polijstpasta worden verwijderd.
7. Krassen op het oppervlak kunnen met fijn nat schuurpapier worden verwijderd. Eerst met schuurpapier 

met korrel 1500 en, indien nodig, vervangen voor korrel 3000. Vervolgens het oppervlak polijsten met 
fijne polijstpasta
(bestemd voor gelakte ondergronden).

8. Kalkaanslag verwijderen met azijn verdund met water.

Om een bekrast of beschadigd oppervlak te herstellen, volg de aanwijzingen in punt 7 of gebruik 
een speciale REPARATIESET voor onze producten.

BEKRASTE OF BESCHADIGDE OPPERVLAKKEN


	Lege pagina



