
Onderhoudsadvies voor Composiet

U heeft een composiet 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 composiet kunt onderhouden.

Voorzorgsmaatregelen
Plaats het materiaal niet buiten of op plaatsen die aan sterke UV-stralen zijn blootgesteld. 
Plaats geen voorwerpen die net van een hittebron werden verwijderd op het oppervlak. 
Gebruik hiervoor een geschikte onderzetter. 
Gebruik geen waterafstotende middelen, impregneermiddelen, glansmiddelen, vlekstop e.d. op 
het oppervlak. 
Polijst het materiaaloppervlak niet. 
Gebruik geen afbijtmiddelen, bijtende soda of producten met een PH-waarde hoger dan 10. 
Wanneer u een bleek of oplosmiddel gebruikt, moet u het verdunnen met water en ervoor zor-
gen dat het oppervlak niet blijvend met dergelijke producten in contact blijft staan. 
Gebruik geen producten op basis van chloor of waterstoffluoride. 
Gebruik geen agressieve ontvetters met een hoge minerale vulstof of zeer agressieve 
producten als Cillit Bang Muscle e.d. 
Vermijd het gebruik van metalen schuursponzen.

Dagelijkse reiniging en onderhoud
Composiet heeft een lage poreusheid. Hierdoor zijn deze zeer goed bestand tegen dagelijkse 
vlekkenmakers bij huishoudelijk gebruik.

Schokbestendigheid 
Een van de opvallende eigenschappen van dit materiaal is de hoge schokbestendigheid. 
Echter, elk type slag of stoot tegen bijvoorbeeld scherpe hoeken, dunne randen enz. dient 
vermeden te worden. 

Hittebestendigheid 
Plaats geen voorwerpen die net van een hittebron werden verwijderd op het oppervlak. 
Gebruik hiervoor een geschikte onderzetter (indien mogelijk van rubber) totdat deze voor-
werpen zijn afgekoeld. De reden van deze maatregel is dat temperatuurwisselingen (warm-
koud) een temperatuurschok kunnen veroorzaken welke het oppervlak kan beschadigen.

Wij adviseren u het volgende: HMK M565 Kwarts-Composiet verzorgingsset

HMK M565 is een speciaal ontwikkelde set voor het reinigen, beschermen en verzorgen van 
keukenwerkbladen, tafels en dressoirs in woon- en eetkamer, keuken, wastafels, bureaus enz.
van kwarts-composiet met een gepolijst, geslepen, gesatineerd of geborsteld oppervlak.
Door het gebruik van individuele producten wordt het kwarts-composiet oppervlak optimaal 
gereinigd, beschermd en verzorgd.

Tip: test het product voordat u begint op een onopvallende plaats of los stuk steen uit om het 
effect en de werktijd te bepalen.

Reiniging
Het oppervlak met HMK R185 Kwarts-composiet Intensiefreiniger grondig reinigen.
De steen na reiniging goed laten drogen (24 uur).

Bescherming
Op de schone, droge, vet- en olievrije ondergrond HMK S246 Kwarts-Composiet Vlekstop met 
een kwast vol en gelijkmatig opbrengen en verdelen. Bij sterkzuigende oppervlakken wordt 
meerdere malen opbrengen aanbevolen. 
Als bij gepolijste oppervlakken HMK S246 Kwarts-Composiet Vlekstop niet in zijn geheel wordt 
opgenomen dan na 15 minuten het restant wegnemen met een niet-pluizende doek. 
De beschermende werking wordt ontwikkeld in 48 uur.

Onderhoud
Voor regelmatig onderhoud adviseren wij HMK P305 Kwarts-Composiet Onderhoudsspray 
toe te passen.

Binnenshuis te gebruiken: Ja
Buitenshuis te gebruiken: Nee

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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