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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. 
 
Graniet keukenbladen 
Een geleverd blad kan kleurverschillen vertonen t.o.v. de uitgereikte monsters of 
Toonzaalbladen, graniet is immers een natuurproduct en dus altijd uniek. Spoelbakken worden los meegeleverd voor 
montage ter plaatse. 
 
Kenmerken en eigenschappen 
Graniet is een natuurproduct dat honderden miljoenen jaren geleden is gevormd. Dit natuurlijke 
materiaal kent binnen elke soort, materiaal en zelfs dezelfde plaat veel natuurlijk gevormde variaties 
zoals kleur- en structuurverschillen, concentraties van mineralen, putjes, aders en kleine haarscheurtjes 
en bij bijvoorbeeld Belgisch hardsteen ook fossiele resten. Deze bijzondere kenmerken onderstrepen 
de echtheid en natuurlijke oorsprong van het materiaal. Al deze materialen hebben een open 
structuur (poriën) en vergen enig onderhoud. 
 
Belgisch hardsteen 
• Fruitzuren, frisdrank en andere middelen die een chemische reactie veroorzaken met hardsteen zullen het onherstelbaar 
beschadigen 
• In deze steensoort komen naast kleine of grotere fossiele resten, ook witte, zwarte en doorzichtige aders voor. 
• Het oppervlak kan verspreide en/of geconcentreerde putjes en kloofjes vertonen 
• Deze steensoort kent ook kleurvariaties binnen een plaat of zelfs een keukenblad 
• U kunt Belgisch hardsteen het eenvoudigst reinigen en onderhouden met groene zeep (zonder citroen) 
• Wilt u het blad donkerder van kleur houden, dan kunt u het regelmatig behandelen met klinkerolie of lijnolie 
• Voor een grondige reiniging adviseren wij Marseille zeep, verkrijgbaar bij de drogist 

 
Montage 
• Bij de montage zijn/moeten 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 keukenblad 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 keukenblad zitten of staan. 
• Plaats nooit hete pannen (ook niet bij afgieten) of ovenschalen rechtstreeks op het blad. Gebruik altijd een onderzetter. 
• Hak of snijd nooit rechtstreeks op het blad. Gebruik altijd een snijplank. 
• Verschillende huishoudelijke reinigingsmiddelen zijn ongeschikt voor natuursteen. Lees daarom altijd eerst de 
gebruiksaanwijzing van het betreffende reinigingsmiddel. 
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• Het te vroeg open zetten van de vaatwasser kan het product onherstelbaar beschadigen. Wacht daarom met de vaatwasser 
open tot dat het apparaat het programma heeft afgerond en is afgekoeld(min. 1uur). 
 
In gebruik nemen 
Voordat u een granieten blad in gebruik neemt,dient u het eerst te behandelen met de bijgeleverde 
onderhoudsmiddel. Volg de aanwijzingen op de flacon. Behandel het blad altijd minimaal 1x voordat u het in gebruik neemt. 
Bij gezoete, leather touch en antieke bladen bij voorkeur 2x behandelen voor in gebruikname van het blad. Als een druppel 
water niet meer als een bolletje op het blad blijft liggen, maar vrijwel direct uitvloeit, is herhaling van de behandeling met 
onderhoudsmiddel nodig. Voor alle materialen geldt dat delen boven of naast de kookgelegenheid extra onderhoud vragen 
om deze te beschermen tegen indringen van dampen, vocht en vetten. Met name de natuurstenen achterwand boven de 
kookplaat heeft extra bescherming nodig. 
 
Onderhoud 
Keukenbladen van graniet kunt u schoonhouden met zachte huishoudelijke schoonmaakmiddelen, 
zoals allesreinigers voor het vetvrij maken. (Bij Belgisch hardsteen mag u nooit middelen 
gebruiken die citroen of andere zuren bevatten. Deze zullen het Belgisch hardsteen onherstelbaar 
beschadigen.) 
 
Extra onderhoud 
Donkere tinten zullen zeker in een matte uitvoering (gezoet of leather) extra onderhoud vragen. Bij deze kleuren zullen 
vetvlekken, druppels en vingerafdrukken eerder zichtbaar zijn. Kleine, niet hardnekkige vetvlekjes, zoals bijvoorbeeld 
vingerafdrukken kunt u het eenvoudigst verwijderen door een stukje keukenpapier in te sprayen met een beetje blauwe 
Glassex en daarmee over de betreffende plaats te wrijven. 
 
Indien u ook heeft gekozen voor een stenenspoelbak willen wij u erop attenderen dat deze gevoelig is voor directe en 
herhaaldelijke temperatuursverschillen. Dit kan namelijk scheuringen als gevolg hebben. Met het afgieten van warme 
vloeistoffen zoals bijv. gekookte aardappelen dient men ten alle tijden de koude kraan te laten meelopen. 
 
Wij adviseren geen kokend waterkraan te gebruiken in een stenen spoelbak. 
 
Ingetrokken vlekken 
Indien er ondanks het zorgvuldig onderhoud toch nog vlekken ontstaan (bijvoorbeeld van rode wijn, thee 
of andere aangekoekte vlekken), kunt u deze het beste behandelen met een ontvetter. Even laten intrekken en vervolgens 
opnemen met een stukje keukenpapier. Kalkvlekken op het blad of rond de kraan kunt u het beste verwijderen met een 
natuurlijke azijn. Bij twijfel kunt u ten alle tijden advies vragen bij de leverancier. 

 
Wat mag u nooit gebruiken! 
Voor alle natuursteen producten geldt dat u o.a. de volgende producten nooit mag gebruiken: 
• Krachtige/agressieve reinigingsmiddelen. 
• Schuurmiddelen en/of schuursponzen. 
• Vloeibare schuurmiddelen. 
• Warme of hete vetten. 
• Middelen die salpeterzuur bevatten. 
• Zuurhoudende kitten of lijmen. 
 
Mocht u vragen hebben over dit document wendt u zich tot uw verkoopadviseur. 
 

 

 


