NET ZO ENTHOUSIAST
ALS OP DE EERSTE DAG.
Tips en richtlijnen voor onderhoud.

The New Generation.
Inspired by Architecture.

U zult lang met HI-MACS®
tevreden te zijn.
Het is een uiterst vuilafstotend en sterk materiaal en daardoor zeer gemakkelijk in onderhoud.
De volgende eenvoudige en nuttige onderhoudsrichtlijnen zullen u helpen vele jaren van de excellente
kwaliteit van uw nieuwe product te kunnen genieten.

Dagelijks vuil

Hardnekkig vuil

HI-MACS® is een volkomen homogeen materiaal. Aangezien het geen poriën heeft kunt u
het moeiteloos met een vochtige doek,
een spons en met een zacht reinigingsmiddel
reinigen. Voor alle mat afgewerkte oppervlakken kunt u zelfs gewoonweg een in de
handel verkrijgbaar schuurmiddel gebruiken.
Om een gelijkmatig aanzicht te behouden,
gebruikt u het beste van tijd tot tijd een
schuurmiddel of een natte spons.

Er zou een verkleuring kunnen ontstaan door
kleurstoffen, thee of fruitsappen. Met een
bleekmiddel kan dit probleem eenvoudig worden
opgelost (niet langer dan vijf minuten laten inwerken). Vervolgens reinigt u het oppervlak met
een in de handel verkrijgbare allesreiniger. Spoel
daarna grondig met schoon water na. Matte
oppervlakken kunt u met een schuurmiddel behandelen. Nagellakvlekken kunnen met een nietaceton houdend middel verwijderd worden of
behandel de vlek lichtjes met een schuurmiddel.

Zuurhoudende
reinigingsmiddelen
Vele reinigingsmiddelen bevatten zuren
(bv. methylchloride of aceton). Deze moeten vermeden worden bij de behandeling
van een HI-MACS® oppervlak. Mocht per
ongeluk toch dergelijk product met het
materiaal in aanraking komen, spoelt u dan
het oppervlak grondig met veel zeepwater
om mogelijke verkleuring tegen te gaan.
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HI-MACS® is een ecologisch materiaal: de samenstelling uit minera-

Waar geen voegen te zien zijn kan zich ook geen vuil vastzetten.

Omwille van het gemakkelijke onderhoud

len en acryl, de grondstofbesparende fabricatie en de bijna afvalvrije

HI-MACS® kan op een eenvoudige manier volledig naadloos

kiezen gerenommeerde hotels en restaurants

verwerking, zorgen ervoor dat dit materiaal qua milieuvriendelijk-

verlijmd worden.

voor HI-MACS®.

heid hoog scoort.

Hete voorwerpen

Brandvlekken

Scherpe voorwerpen

Pannen of potten die heet van de kookplaat
of uit de oven komen, mogen niet rechtstreeks op het HI-MACS® oppervlak worden
geplaatst. Gebruik hiervoor gewoonweg onderzetters. Wanneer u kokende vloeistoffen
in Hi-MACS® gootstenen of spoelbakken
giet, moet u gelijkertijd koud water laten
lopen.

Kleine brandvlekken of nicotinesporen
verwijdert u eveneens probleemloos
met een gewoon schuurmiddel of een
schuurspons. Mocht hierdoor de gesatineerde afwerking licht mat worden,
dan kunt u de glans herstellen met een
fijnkorrelig schuursponsje.

HI-MACS® weerstaat aan de belasting van
het dagelijks gebruik. Puntige en scherpe
voorwerpen kunnen op het HI-MACS® oppervlak insnijdingen of krassen achterlaten.
Oppervlakkige insnijdingen of krassen kunt
u eigenhandig eenvoudig herstellen.
Bij uitzonderlijk diepe insnijdingen bevelen
we aan om een vakman in te schakelen.

15 jaar garantie: Elk product dat door een erkend lid van de HI-MACS® Quality Club is vervaardigd en geïnstalleerd, krijgt 15 jaar garantie.
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Koelvloeistof
Koffie

Kwaliteit- en milieubewustzijn
Alle HI-MACS® producten worden
zonder uitzondering volgens de
kwaliteitsnorm ISO-norm 9001
voor systemen en processen en
volgens de milieubeschermingnorm ISO 14001 gefabriceerd.
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De formule voor brandwerendheid van HI-MACS®: HI-MACS®FR voldoet ook aan de IMO standaardmodule B+D en M1.

Reinigingsprocedures

CH -1213 Petit-Lancy, Genève – Zwitserland
Telefoon +41 (0)22 879 54 80
Telefax +41 (0)22 879 54 89

Lotion
Ketchup

www.himacs.eu

10% jodiumtinctuur
Lippenstift
Sigarettenschade
Kleurstof

HI-MACS® en Natural Acrylic Stone™ zijn geregistreerde handelsmerken van LG Hausys Europe GmbH. Alle andere
product- en merknamen zijn handelsmerken, respectievelijk geregistreerde handelsmerken van hun respectieve
eigenaars. De inhoud van deze brochure heeft een louter informatief karakter en kan te allen tijde zonder aankondiging gewijzigd worden. © 2014. LG Hausys Europe GmbH. Alle rechten voorbehouden
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