
Onderhoudsadvies voor marmer

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.

Natuursteen
Natuursteen is een edel materiaal dat gedurende miljoenen jaren uit de aarde is ontstaan. Elk 
stuk is uniek en verliest nooit zijn decoratieve karakter. Marmering, ingesloten fossielen en 
haarscheurtjes horen bij dit materiaal en zijn geen reden tot reclamaties. 
Er zijn harde en zachte soorten natuursteen.
Tot de harde soorten behoren graniet, gneis, kwartsiet.
Tot de zachte soorten behoren kalksteen en marmer.
Leisteen wordt meestal geleverd met een ruw oppervlak.

Voor dagelijks onderhoud geldt voor alle steensoorten dat u het met een schone, vochtige doek, 
al dan met groene zeep kunt reinigen. Gebruik nooit een schuurmiddel. 
Dit kan het blad beschadigen en/of doffe plekken veroorzaken.
Laat geen vetten, voedingsmiddelen en in het bijzonder fruitzuren onnodig op het blad 
liggen. Vermijd het contact met hete pannen, scherpe voorwerpen en chemicaliën.

Wij adviseren u het volgende: HMK M541 Natuursteenonderhoudsset

HMK M541 is een speciaal samengestelde set voor het reinigen, beschermen en onderhouden 
van tafels, balies in woon- en eetruimtes, aanrechtbladen, badkamerbladen, wastafels enz. 
van natuursteen composietsteen met gepolijste, fijngezoete of geborsteld oppervlak. Door de 
verwerking van deze producten wordt het stenen oppervlak optimaal gereinigd, beschermd en 
onderhouden.

Vooraf
Lees de etiketten voor de verwerking per product goed door. De verpakking is uit milieuvriende-
lijk materiaal samengesteld.

Verbruik
Inhoud: HMK P301 drie in één 0,25L., HMK S234 Vlekstop-Top Effect 0,25L., HMK R155 
Grondreiniger- zuurvrij 0,25L.

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

Werkwijze
Het te behandelen oppervlak met HMK R155 Grondreiniger- zuurvrij, grondig te reinigen. De 
steen na de reiniging goed laten drogen (c.a. 24 uur). Op het schone, droge, vet- en olievrije 
ondergrond HMK S234 Vlekstop- Top Effect, met een kwast vol en gelijkmatig opbrengen en 
verdelen. Bij sterkzuigende oppervlakken wordt meerdere malen opbrengen aanbevolen. Als bij 
gepolijste oppervlakken HMK S234 Vlekstop- Top Effect, niet in zijn geheel wordt opgenomen, 
dan na 15 min. het restant wegnemen met een niet pluizende doek. De beschermende werking 
wordt ontwikkeld in 48 uur.

Achteraf
Voor regelmatig onderhoud adviseren wij HMK P301 drie in één of HMK P324 Edelzeep   
te verwerken.

Veiligheid
Het achterblijvende bestanddeel is niet schadelijk voor de gezondheid. 
Buiten bereik van kinderen houden.

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneren, verzegelingen of 
onderhoudsmiddelen.

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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