ONDERHOUDSTIPS QUARTZ COMPOSIET
KEUKEN
Voor ingebruikname:
AFWERKING POLI : Bij het werkblad wordt het product AKEMI Quartz Intensive Cleaner
meegeleverd. Dit product in eerste instantie gebruiken om een eerste grondige reiniging
van het werkblad te doen.
AFWERKING EASY CLEAN / LETANO / LEATHER : Bij het werkblad wordt het product
AKEMI Quartz Intensive Cleaner meegeleverd. Dit product in eerste instantie gebruiken
om een eerste grondige reiniging van het werkblad te doen. Eventueel kan er een AKEMI
Anti-Vlek W aangebracht worden op het werkblad om het vuil minder te laten hechten
aan het werkblad. Alvorens Anti Vlek W aan te brengen moet het werkblad 100% proper
zijn.
AFWERKING ACIENTO : Bij het werkblad wordt het product AKEMI Quartz Intensive
Cleaner meegeleverd. Dit product in eerste instantie gebruiken om een eerste grondige
reiniging van het werkblad te doen. Het aanbrengen van een AKEMI Kleurverdieper Super
wordt sterk aangeraden bij deze afwerking. Na behandeling met kleurverdieper kan er
AKEMI Anti Vlek W aangebracht worden.
Alvorens Kleurverdieper of Anti Vlek aan te brengen moet het werkblad 100% proper en
droog zijn.

Regelmatig onderhoud:
AFWERKING POLI/ EASY CLEAN / LETANO / LEATHER / ACIENTO: AKEMI Quartz Clean &
Care of een neutraal schoonmaakmiddel (neutrale PH). Eventueel een sopje van warm
water en CIF Crème, voldoende naspoelen met warm water.

Hardnekkige vlekken:
AFWERKING POLI / EASY CLEAN / LETANO / LEATHER / ANCIENTO: CIF Crème
onverdund op een schuursponsje aanbrengen en het oppervlak lichtjes inwrijven (groene
kant van schuursponsje mag gebruikt worden mits zachtjes schuren). Voldoende
naspoelen met warm water. Bij voorkeur deze behandeling uitvoeren over het ganse
oppervlak van het werkblad.

BADKAMER

Dagelijks gebruik:
Een wastafel of douchebak in quartz-composiet mag met alle klassieke neutrale
reinigingsmiddelen onderhouden worden. Steeds na gebruik de spoelbak grondig reinigen
met een neutrale zeep en water en het oppervlak schoonwrijven met een natte doek.

Kalkaanslag:
Voor het verwijderen van kalkaanslag mag er gebruikt gemaakt worden van gewone
huishoudelijke schoonmaakproducten. Belangrijk is om steeds de instructies op de
verpakking goed na te lezen en steeds na toepassing de spoelbak grondig te reinigen met
water.

Contact met chemische producten:
Vermijd volgende producten in uw quartz-composiet wastafel of douchebak





Oplosmiddelen voor verf, bijtende soda, zeer zure producten of producten met
een pH waarde hoger dan 10.
Bij gebruik van bleekmiddelen of oplosmiddelen dient u het oppervlak grondig te
spoelen met water, nooit dergelijke producten te lang op het oppervlak laten.
Vermijd chloorhoudende producten en producten op basis van Aceton
Vermijd contact met waterstoffluoride

Bij ongelukkig gebruik van bovenstaande middelen kan u het best reinigen met water en
een neutrale zeep.

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
gebruiksvoorschriften van de fabrikant. www.akemi.be

