
      Onderhoudsadvies voor Kwartscomposiet-Keukenbladen 

Werkbladen uit composiet worden uit kwarts-zand en kunsthars gemaakt waardoor het materiaal zeer dicht en 

weerbaar wordt. Maar zoals bij alle exclusieve en hoogwaardige materialen is een correct onderhoud noodzakelijk. 

Raadpleeg de onderstaande adviezen voor een langdurig fris en goed onderhouden oppervlak. 

Reiniging en Onderhoud 

De dagelijkse reiniging tijdens en na het koken – 

etensbereidingen- kan vlot met Lithofin MN Easy-Clean. 

Het product verwijdert alle vettige (olie) afzettingen 

moeiteloos. 

Toepassing:  

Eenvoudig insproeien en met een 

vochte sponsdoek nawissen , uw 

composietblad is direct weer perfect 

zuiver. 

Tip: Vetten en olie mogen niet lang op 

het oppervlak achterblijven, ze kunnen 

verharden en worden dan moeilijker te 

verwijderen. Het is daarom raadzaam, 

na het koken het ganse werkblad alsook 

de rugwand achter de kookplaat te 

reinigen zoals hierboven beschreven.  

Ook kleurende sappen (rode biet,druiven,kersen) alsook 

zuurhoudende stoffen liefst zo snel mogelijk afwissen. 

Langdurig inwerken van water zorgt voor een 

oppervlakkige verdonkering, die echter snel en vlekvrij 

opdroogt. 

Verwijderen van hardnekkige vervuiling 

Vetafzettingen Lithofin MN Vuiloplosser 

Nagellak, verf Lithofin LÖSEFIX 

Kalk Lithofin KF Sanitairreiniger 

Thee, koffie Lithofin MN Vuiloplosser 

Advies : sterk ontvettende allesreinigers of voedende 
zepen logen de steen uit, vormen lagen of verergeren 
de vervuiling. Schuurpoeder,schuursponzen,krabbers 
e.a. kunnen matte vlekken veroorzaken.

Tip: Probeer steeds vooraf op een onopvallende plek of 

de gekozen reiniger/methode het gewenste resultaat 

geeft. 

Extra Onderhoud 

Voor het bewaren van de bijzondere eigenschappen van 

kwartscomposiet kan men – in het bijzonder bij intensief 

gebruik- regelmatig Lithofin MN Refresh inzetten. 

Daarmee behoudt men het gebruiksgemak en het 

gelijkmatig uitzicht van het oppervlak. Lithofin MN 

Refresh is speciaal voor kwartscomposiet ontwikkeld, 

het droogt snel, makkelijk te verwerken en ruikt aan-

genaam. Wij bevelen een maandelijks 

gebruik aan.

Toepassing:  

Het oppervlak moet zuiver,vetvrij en 

droog zijn. Vooraf reinigen met Lithofin 

MN Vuiloplosser. Op een deel van het 

oppervlak een klein beetje Lithofin MN 

Refresh gieten. Direct met een zuivere, 

droge doek uitboenen, tot er geen 

strepen meer zichtbaar zijn. Daarna het 

volgende deel bewerken. Het oppervlak 

kan direct na de behandeling weer gebruikt worden. 

De vermelde producten zijn bij gebruik op keukenbladen 

ongevaarlijk voor de gezondheid. Dit word bevestigd na 

onderzoek door het NGA in Nürnberg (D). 

 LITHOFIN-Service-Telefoon (B) 0800 90-092 (NL) 0800 0227245

Het gebruik van de producten dient afgestemd te worden op de plaatselijke  

Omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. In alle gevallen van  

twijfel dient het product vooraf uitgeprobeerd te worden op een onopvallende 

plek. (BNL10.16gps)
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