ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

VOOR COMPOSIET KEUKEN- EN WASTAFELBLADEN
VOOR ALLE OPPERVLAKTE AFWERKINGEN

dagelijks onderhoud met Lithofin MN EasyClean Spray.
Het werkblad na een kookbeurt besproeien met het product, 1 minuutje laten inwerken,
eventueel bijgeleverde spons gebruiken en dan het werkblad afnemen met meegeleverde
microvezeldoek.Lithofin MN EasyClean reinigt en ontvet het steenoppervlak en zorgt voor
een goede aanvullende bescherming. Periodiek kan men de kleur,structuur en glans versterken door het werkblad te boenen met Lithofin MN Refresh. Dit product is ideaal voor
een incidentele opfrisbeurt.

ENKEL VOOR GEPOLIJSTE EN VERZOETE WERKBLADEN (blinkend en effen mat)
Indien er krasjes ontstaan, is dit meestal geen beschadiging van het werkblad, maar enkel
een beetje metaalafzetting van bv. een mes of de onderkant van kookpotten. Dit kan verwijderd worden door voorzichtig te reinigen met een beetje Cif Crème en een spons.Voor een
periodieke grondige reiniging gebruikt u Lithofin MN Vuiloplosser en bijgeleverde spons.
Daarmee wordt het werkblad weer zuiver.
ENKEL BIJ GEBORSTELDE WERKBLADEN (oneffen ruw oppervlak)
Uw aanrechtblad is in de fabriek behandeld met een beschermend product. De werking
hiervan zorgt in combinatie met een regelmatig onderhoud met Lithofin MN EasyClean voor
een langdurige vlekwerende bescherming Het is af te raden om het werblad te bewerken
met schurende middelen en/of oplosmiddelen (thinner, aceton, white spirit, …), hierdoor
kan de behandeling met het beschermend product aangetast worden.
Voor een periodieke grondige reiniging gebruikt u Lithofin MN Vuiloplosser en bijgeleverde
spons. Daarmee wordt het werkblad weer zuiver.
ALGEMENE ADVIEZEN VOOR ALLE AFWERKINGEN
• Zet nooit een hete pot of schotel rechtstreeks op het werkblad, gebruik altijd een
onderzetter.
•

Gebruik steeds een snijplank voor het bereiden van voedsel

•

Ga nooit zitten of staan op uw werkblad

•

Het werkblad is zeer duurzaam en weerbaar, maar wees echter steeds voorzichtig met
krachtige producten zoals ovenreiniger, gootsteenontstopper, bleekwater, antikalkproducten enz. Indien het werkblad langere tijd wordt blootgesteld aan dergelijke producten , bestaat de kans dat het blad zijn glans verliest. Bij contact onmiddellijk reinigen en
afspoelen met water.

•

Gebruik geen schurende middelen zoals schuurcreme, schrobsponzen en staalwol om
uw werkblad te reinigen en gebruik steeds een zuivere spons of doek bij het reinigen en
onderhouden. De meegeleverde spons en microvezeldoek zijn ideaal voor gebruik met
dit werkblad.

•

Bij hard (kalkrijk) water: vermijd het indrogen van water om kalkafzetting te voorkomen.
Oppervlakkige kalkresten mogen verwijderd worden met een mild-zure reiniger zoals
de Lithofin KF Sanitair Reiniger.
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