Onderhoudsadvies voor Belgisch hardsteen
U heeft een natuursteen product gekocht bij Jan Reek natuursteen.
Wij vinden het belangrijk dat u hier optimaal van kunt genieten.
Daarom geven wij u hierbij advies hoe u natuursteen kunt onderhouden.
Hardsteen
Hardsteen is vanwege zijn nostalgische uitstraling zeer geliefd.
Hardsteen is een kalksteen en daardoor zeer gevoelig voor vlekken en krassen.
Kenmerken; de fossielen van schaal- en schelpdieren en de witte kalkstaataders geven het
materiaal een uniek karakter. Hardsteen kent ook minder fraaie eigenschappen zoals ‘brand’.
Dit zijn bitumen-koolstofconcentraties, die zelfs een zeer open structuur aan de oppervlakte
van het blad tot gevolg kunnen hebben.
Bij de montage van uw blad wordt zuurvrije kit gebruikt. Deze kit heeft ongeveer 1 dag nodig om
uit te harden. Daarna dient u het blad direct te behandelen met HMK P333 hardsteen olie.
Na het opbrengen dient u deze olie uit te poetsen met een schone doek.
Het is raadzaam om dit jaarlijks te herhalen. Om een hardstenen werkblad zo goed mogelijk te
beschermen en daarbij de karakteristieke uitstraling te behouden is regelmatig inwrijven met
een natuurlijke zeep een goede methode (HMK P324 Edelzeep).

Voor dagelijks onderhoud kunt u het blad afnemen met een schone, vochtige doek.
Gebruik nooit een schuurmiddel. Dit zal het blad beschadigen en doffe plekken
veroorzaken.

Reiniging
Circa 10 tot 15 dagen na het leggen van het oppervlak kunt u de cementsluier en het bouwvuil
verwijderen. Gebruik geen zuurhoudende cementsluierverwijderaar deze tast de steen aan.
Zorg dat voor het reinigen het oppervlak en de voegen zijn natgemaakt.
Verwijderen van het bouwvuil en de cementsluier met HMK R155 Grondreiniger - zuurvrij.
Na iedere reiniging moet het oppervlak voor verdere behandeling goed drogen gedurende ca.
24-48 uur.
Benodigdheden:
Emmer met zachte luiwagen of een eenschijfsmachine met zachte schrobpad, mopemmer met
schone mop of voldoende dweilen.
Bescherming
Voor binnen en buiten kunt u HMK S234 Vlekstop - zonder oplosmiddelen toepassen.
Voor kleurverdiepende werking is HMK S242 Kleurverdiepende bescherming, verdund met
HMK R799 Speciaal oplosmiddel voor verzegelingen of verfoplosser een goede keuze.
Na het uitdrogen van de impregnerende vloeistoffen en de conservering hebben deze geen
gevaarlijke- of gezondheidsschadelijke eigenschappen.
Benodigdheden:
Roller of luiwagen met een niet pluizende doek, emmer of werkbakje.
Onderhoud
Dagelijks/wekelijks onderhoud bestaat uit het verwerken van HMK P324 Edelzeep - vloerzeep.
Dit advies is vrijblijvend.
De gebruiker dient vooraf vast te
stellen of het te gebruiken product
geschikt is voor het beoogde doel.
Jan Reek natuursteen is niet
verantwoordelijk in deze.
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