ONDERHOUDSTIPS NATUURSTEEN
KEUKEN
Voor ingebruikname:
AFWERKING POLI : Alvorens enige bescherming aan te brengen is het nodig om een
eerste grondige reiniging van het werkblad uit te voeren. Als het werkblad 100% proper
is (+ volledig droog) is het raadzaam om een vlekstop aan te brengen (AKEMI Anti-vlek
Nano). Deze vlekstop moet mits een correcte aanbrenging en mits het dagelijks
onderhoud met AKEMI Triple Effect niet meer herhaald worden.
AFWERKING VERZOET / LETANO : Alvorens enige bescherming aan te brengen is het
nodig om een eerste grondige reiniging van het werkblad uit te voeren. Als het werkblad
100% proper is (+ volledig droog) is het raadzaam om een vlekstop aan te brengen
(AKEMI Anti-vlek Nano). Deze vlekstop moet mits een correcte aanbrenging en mits het
dagelijks onderhoud met AKEMI Triple Effect niet meer herhaald worden. Eventueel kan
er alvorens een vlekstop aan te brengen, het blad behandeld worden met een
kleurverdieper (dit gaat het werkblad dieper/donkerder van kleur maken en heeft ook
een olie- en vetwerende werking). Na behandeling met kleurverdieper kan er eventueel
nog als extra een AKEMI Anti-vlek Nano aangebracht worden.
AFWERKING ACIENTO : Alvorens enige bescherming aan te brengen is het nodig om een
eerste grondige reiniging van het werkblad uit te voeren. Als het werkblad 100% proper
is (+ volledig droog) is het raadzaam om een vlekstop aan te brengen op waterbasis
(AKEMI Anti-vlek W). Deze vlekstop moet mits een correcte aanbrenging en mits het
dagelijks onderhoud met AKEMI Triple Effect niet meer herhaald worden. Bij donkere
kleuren is het aangewezen om het werkblad eerst te behandelen met een kleurverdieper
(dit gaat het werkblad dieper/donkerder van kleur maken en heeft ook een olie- en
vetwerende werking). Na behandeling met kleurverdieper kan er eventueel nog als extra
een AKEMI Anti-vlek W (op waterbasis) aangebracht worden.
Regelmatig onderhoud:
AFWERKING POLI / VERZOET / LETANO / ACIENTO : AKEMI Triple Effect, dit product
heeft een 3-ledige werking (duurzame reiniging, natuurlijke glansopfrissing en een
vetwerende werking). Het gebruik van bepaalde vettige zepen wordt afgeraden omdat
deze een vettig laagje op het oppervlak van de steen achter laten waardoor kringen van
glazen, … snel zichtbaar zijn.

Hardnekkige vlekken:
AFWERKING POLI : Meestal zijn het vetvlekken die kunnen ontstaan door een eventueel
onvoldoende verzadiging van het impregneermiddel. Deze vetvlekken kunnen het best
verwijderd worden met het product AKEMI Olie- en Vetverwijderaar.
AFWERKING VERZOET / LETANO / ACIENTO: CIF Crème onverdund op een
schuursponsje aanbrengen en het oppervlak lichtjes inwrijven (groene kant van
schuursponsje mag intensief gebruikt worden). Voldoende naspoelen met warm water.
Bij voorkeur deze behandeling uitvoeren over het ganse oppervlak van het werkblad.
Vetvlekken kunnen het best verwijderd worden met het product AKEMI Olie- en
Vetverwijderaar.

BADKAMER

Een natuursteen onderhoudt u met water en pH neutrale zeep. Geen agressieve
reinigingsmiddelen, dit tast de kalk in de steen aan. Er bestaan geen producten om
kalksteen of marmer tegen zuren te beschermen.
Behandelen met vlekstop : Hierdoor sluiten alle poriën van het materiaal om de
porositeit te minimaliseren en de vlekbestendigheid te maximaliseren. Waterdruppels
zullen opbollen en sneller afrollen, waardoor kalk minder kans maakt om zich vast te
zetten op het materiaal. Door deze behandeling krijgt het materiaal ook een bescherming
tegen alle soorten vlekken, met uitzondering van alle zuurhoudende producten. Na het
productieproces worden al onze producten behandeld met vlekstop, maar het is
aangewezen om deze behandeling nogmaals te herhalen bij Branco de Mos, en Azul
Bateig. Een jaarlijkse herhaling mag best.
Behandeling met kleurverdieper : Dit geeft de steen een diepere (donkere) kleur en
zorgt in grote mate dat de steen waterafstotend wordt. Kleurverdieper wordt standaard
bij ons in de productie toegepast op Blauwe hardsteen en Woodstone.
Kalksporen: Gebruik een synthetische spons (zachte spons) om de kalk weg te schuren.
Witte Cif crème mag op elk materiaal gebruikt worden, maar niet op gepolieerde
oppervlaktes.Gebruik nooit schuurmateriaal zoals schuurpapier, staalwol of iets in die
aard.

Opmerking: Alle werkbladen worden op het einde van het productieproces gecontroleerd
op eventuele vlekken. Wij vragen dan ook van onze klanten dit extra te controleren bij
afhaling/plaatsing. Klachten over vlekken die naderhand gemeld worden maken geen
deel uit van de garantie en zullen behandeld worden tegen een vergoeding.

Het controleren van een geplaatst werkblad dient te gebeuren volgens de voorschriften
van de norm NBN 903-02:"Het algemeen onderzoek van een oppervlakte op eventuele
gebreken gebeurt met het blote oog, op manshoogte en nooit bij tegenlicht"
N.B. Voor een correct gebruik van de producten van AKEMI verwijzen wij naar de
fabrieksvoorschriften (www.AKEMI.be)

