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Geachte heer/mevrouw, 

 
Met deze notitie willen wij u nogmaals wijzen op de eigenschappen van uw werkblad. De officiële gebruiksaanwijzing wordt 
geleverd bij aflevering van het werkblad. 
Indien deze gebruiksaanwijzing niet aanwezig is neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. 
 
Composieten keukenbladen 
Composiet is een industrieel vervaardigde hoogwaardige composietsteen en bestaat voor ongeveer 93% uit natuurlijke 
kwarts. Vanwege de voornamelijk natuurlijke grondstoffen zijn variaties in het materiaal, zoals pigmentconcentraties, kleine 
scheurtjes, vlekjes, krasjes en putjes, inherent aan 
het materiaal. Deze variaties onderstrepen de echtheid van het materiaal. 
 
Heeft u een Silestone by Arte® keukenbladen? 
• Silestone by Arte is het enige oppervlak dat verrijkt is met een actief hygiënisch systeem. Door 
middel van de nieuwste technologie met ‘zilverdeeltjes’,creëren we een effectieve bescherming tegen de verspreiding van 
een breed scala aan bacteriën. 
• Silestone is verkrijgbaar bij Arte in vele kleuren. 
• Zijn leverbaar met 10 jaar GRATIS garantie of levenslange Garantie (aanvraag via www.artegroep.nl 
of bijgesloten aanvraagformulier).De geleverde bladen kunnen onderling kleurverschillen vertonen t.o.v. de uitgereikte 
monster en toonzaalbladen. Spoelbakken worden los meegeleverd voor montage ter plaatse. 
 
Na de montage 
• Bij de montage zijn zuurvrije kitten gebruikt. Deze hebben ongeveer 24 uur nodig om uit te harden. Wrijf gedurende deze 
tijd niet over deze naden 
• Verwijder kit- of lijmresten die mogelijk bij de montage op uw blad terecht zijn gekomen. Gebruik hiervoor terpentine, 
thinner of een siliconenverwijderaar. Onmiddellijk daarna dient u het blad te reinigen met ruim water en droog te maken. 
• Indien er nog bouwwerkzaamheden plaatsvinden na plaatsing van het keukenblad, dient u het werkblad zorgvuldig af te 
dekken. Daarmee voorkomt u schade als gevolg van het oneigenlijk gebruik van het keukenblad en eventueel contact met 
schadelijke chemische stoffen en cementsluier 
 
Aandachtspunten 
• Ga nooit op het blad zitten of staan 
• Plaats nooit hete pannen (ook niet bij het afgieten)of ovenschalen rechtstreeks op het blad. Gebruik altijd een onderzetter  
• Hak of snijd nooit rechtstreeks op het blad. Gebruik altijd een snijplank 
• Het te vroeg open zetten van de vaatwasser kan het product onherstelbaar beschadigen. Wacht daarom ook tot dat de 
vaatwasser gereed is en afgekoeld (min. 1 uur). 
• Alkalische- en andere agressieve middelen kunnen schade aan uw composieten keukenblad of spoelbak veroorzaken. 
Voorkom daarom het contact met deze middelen. 
Mochten deze middelen toch op uw keukenblad terecht komen spoel dit dan onmiddellijk na met ruim water. 
Enkele voorbeelden van deze middelen zijn: 
- Kwastenreiniger ,verfafbijtmiddelen en aceton 
- Gootsteenontstopper 
- Oven- en metaalreinigers 
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Onderhoud 
Composieten werkbladen kunt u schoonhouden met een lauwwarm sopje met een beetje ArteCream® of Cif® (zonder 
bleekmiddel). U dient dan wel het blad goed na te reinigen met water en vervolgens droog te maken. Het droogmaken is 
eenvoudiger als u het water vooraf met een kleine volledig kunststof trekker naar de spoelbak wegtrekt. Hardnekkige vlekken 
en aangekoekte resten verwijdert u met de grove zijde van een nylon schuurspons en een vloeibaar schuurmiddel, zoals 
bijvoorbeeld ArteCream® of Cif®. 
 
Tip 
Maak de dag na plaatsing het blad eerst grondig schoon met een sopje van ArteCream® en een spons. Goed naspoelen met 
water en daarna droogmaken met een stukje keukenrol of schone pluisvrije doek. 
 
Extra onderhoud 
Donkere tinten zullen zeker in een matte uitvoering (Leather) extra onderhoud vragen. Bijvoorbeeld bij 
kleuren zoals Amazon, Negro Tebas, Unsui, Gedatsu, Xtreme Black en Tao e.a. donkere kleuren zullen vanwege de 
kleurstelling, vetvlekken, druppels en vingerafdrukken eerder zichtbaar zijn. Kleine, niet hardnekkige vetvlekjes, zoals 
bijvoorbeeld vingerafdrukken, kunt u eenvoudig verwijderen door een stukje keukenpapier in te sprayen met een beetje 
blauwe Glassex® en daarmee over de betreffende plaats wrijven. Kalkvlekken op het blad of rond de kraan kunt u het best 
verwijderen met een natuurlijke azijn. 
 
Dringend advies 
Buiten de hiervoor beschreven reinigingsmiddelen worden er door sommige fabrikanten speciale 
reinigings- en onderhoudsmiddelen aangeboden voor composietbladen. Wij adviseren u dringend deze middelen niet te 
gebruiken. Omdat composiet een gesloten materiaal is, zullen deze middelen niet indringen in het materiaal en op het 
oppervlak blijven. Vervolgens zullen deze middelen gaan vlekken. Bij gebruik van een niet geadviseerd middel vervalt uw 

recht op garantie en zullen de eventuele kosten voor reiniging of herstel in rekening worden gebracht. 

 
Mocht u vragen hebben over dit document wendt u zich tot uw verkoopadviseur. 

 


