ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN KERALAM
ALGEMENE KENMERKEN
Keralam is gemaakt van hoogwaardige klei die in tunnelovens gebakken wordt tot er een verglazingsstaat bereikt wordt die
niet poreus en quasi ondoordringbaar is. Het is zeer compact en hard materiaal dat volledig krasbestendig, kleurvast en
hittebestendig is. Het is uitermate geschikt voor binnentoepassingen zoals keukenbladen, muurbekleding, vloer en
badkamers. Ook buitentoepassingen zoals tegels, tafels,… Keralam is milieuvriendelijk en volledig recycleerbaar. De platen
bestaan in verschillende diktes en lengtes. Onze technische binnendienst kijkt per aanvraag welke de beste toepassing is voor
uw project!
OPGELET:

Keralam is hittebestendig, maar elk materiaal kan onderhevig zijn aan een thermische shock.
Contact met een directe warmtebron of een opgewarmd voorwerp zal geen verkleuring of brandvlekken geven.

Keralam is heel hard materiaal en is daarom niet buigzaam. Het blad mag nooit horizontaal (plat) gedragen
worden. Opgedikte werkbladen kunnen meestal in elke uitvoering, maar werkbladen van bijvoorbeeld 12mm
massief kunnen bv. niet toegepast worden voor een zwevend oversteektablet zonder volledige ondersteuning. Wij
raden ook sterk aan om 12mm massief enkel toe te passen op volledig gesloten kasten. Ter hoogte van de
uitsparingen (bv aan kookplaat en spoelbak) is het belangrijk dat de smalle bandjes een volledig stijve
ondersteuning hebben. Men mag zeker geen grote druk op de randen uitoefenen van het werkblad die niet
ondersteund zijn. Met andere woorden: wanneer er een barst of een breuk ontstaat door bv. op de rand te zitten, valt
dit niet onder garantie!
Algemeen geldt ook dat werkbladen steeds voldoende moeten ondersteund worden, het is aan de ontwerper om
hiermee rekening te houden.

ONDERHOUD
Voor ingebruikname:
Keralam in een matte uitvoering heeft geen specifieke behandeling nodig vóór ingebruikname van een werkblad of andere
toepassing. In een gepolijste uitvoering is het in sommige gevallen nodig om een vlekstop aan te brengen.
Dagelijks onderhoud:
Voor het dagelijkse onderhoud raden wij Akemi Techno Ceramic Daily Cleaner aan.
Hardnekkige vlekken:
Hiervoor raden wij Akemi Techno Ceramic Intensive Cleaner aan.
Daarnaast kan er ook Wondersteen gebruikt worden zowel op matte keramiek als gepolijste keramiek.
Eventueel kan er ook CIF Crème gebruikt worden. Groene kant van het schuursponsje mag intensief gebruikt worden op
matte oppervlakken. Voldoende naspoelen met warm water.
Geen gebruik van Cif of gelijkaardige schuurmiddelen op een gepolijst oppervlak !!!
Wij raden aan om alle intensieve schoonmaakbeurten op de volledige oppervlakte uit te voeren!

