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GEBRUIKERSFICHE 15.5 - Kwartscomposiet

Beste klant,
Om ten volle te kunnen genieten van uw kwartscomposiet geven wij u volgende aanbevelingen
mee voor bescherming en onderhoud.
1. VLOEREN EN GROTE OPPERVLAKTES:
Een eerste en éénmalige behandeling met Lithofin MN Protector Composiet mag indien u
een poreuze afwerking koos en behalve bij Silestone. Zie maatwerk.
Frequente reiniging:
Voor een doorlopend onderhoud van de vloer gebruik Lithofin MN Wash & Clean.
Lithofin MN Wash & Clean: een geutje ca. 20g toevoegen aan 10l lauwwarm dweilwater,
ruim dweilen, niet naspoelen, wel nadweilen met een uitgewrongen doek.
Gebruik niet te veel product/zeep, dit laat een film achter.
Bij sterke vervuiling: van bijvoorbeeld aarde, stof,…
Gebruik Lithofin MN Vuiloplosser, sterk verdund in water 1:10, NIET laten opdrogen en met
zeer veel water naspoelen.
2. MAATWERK:
Dagelijks onderhoud met Lithofin MN Easy Clean of Silestone Q-action aanbrengen met
natte spons of microvezeldoek en afdrogen.
Bescherming:
Een eerste en ÉÉNMALIGE behandeling met Lithofin MN Protector Composiet mag,
behalve bij Silestone.
Breng de vlekstop aan op een PROPER en DROOG oppervlak met een katoenen vod of een
nieuwe rol (voor grotere oppervlakken). Laat geen plassen na en wrijf goed in binnen de 15
minuten. Maak niet nat gedurende 24h, zodat het product niet wordt “weggespoeld”.
De fabrikant van Silestone raadt ten stelligste af om Lithofin MN Protector Composiet toe
te passen. Elke fabrikant van kwartscomposiet raadt af vlekstop een tweede keer of later nog
te gebruiken.
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GEBRUIKERSFICHE 15.5 - Kwartscomposiet
LET OP !
Kwartscomposiet is WARMTEGEVOELIG: warme kookpotten, heet frituurvet,… kunnen
vlekken maken. Giet geen kokend water rechtstreeks op de kwartscomposiet (spoelbak,
douchebak, lavabo).
Ook sterk agressieve producten zoals Viakal, Antikal, ontstopper,… kunnen vlekken maken.
Vlekken op/in kwartscomposiet kunnen wij niet meer verwijderen, noch behandelen.
BIJ KALKVERVUILING:
Maak uw steen nat en spuit in met Lithofin MN Easy Clean, gebruik inox-wol NAT om
kalksporen mechanisch te verwijderen. Eventueel een beetje Cif Crème (gele verpakking)
gebruiken of Lithofin MN Vuiloplosser sterk verdund 1:10 kan ook helpen, met veel water
naspoelen.
Voor andere vlekken raadpleeg onze rubriek FAQ WAT TE DOEN BIJ VLEKKEN.
Vlekstop:
Lithofin
MN Protector Composiet

voor matte, ruwe en gepolierde oppervlakken

Via www.febenat.be kan u de productfiche raadplegen, die specifiek voor uw materiaal is
gemaakt.
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