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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.
Terrazzo Keukenblad
Wat is Terrazzo?
Terrazzo is mengsel van hoofdzakelijk gebroken natuursteen met cement veelal als bindmiddel.
De gebroken natuursteen zijn in veel maten en kleuren verkrijgbaar. Soms wordt parelmoer of gebroken glas toegevoegd. Ook
kan gekleurde cement gebruikt worden.
Verwerking:
De terrazzo wordt gegoten in een bekisting van rubber,hout, polyester of staal.
Maten en vormen kunnen afgestemd worden op de wensen van de klant. Als de terrazzo
uitgehard is wordt het geschuurd, geïmpregneerd en gepolijst.
Onderhoud:
We adviseren u om geen hete pannen direct op het keukenblad plaatsen. Gebruik hiervoor ten alle tijden een geschikte
onderzetter om zo beschadiging te voorkomen. Voor het snijden van brood wordt een snijplank aangeraden i.v.m. krassen.
Let ook op met zuurhoudende producten zoals azijn, sinasappelsap en dergelijke. Het zelfde geld voor sterke
kleurstofhoudende producten. Vooral de zuurhoudende producten kunnen er voor zorgen dat de reeds aanwezige waslaag
wordt opgelost. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren , dan kunt u dit probleem oplossen door met de bijgevoegde was
(polish), de vlek 2 à 3 maal te behandelen. Heeft u behoefte aan een nog diepere glans dan kunt u de behandeling nog 1 of 2
maal herhalen. Deze handeling is uiteraard naar eigen smaak. De gebruiksaanwijzing van deze handeling vindt u terug op de
originele onderhoudsset die is meegeleverd of verkrijgbaar is bij de fabrikant.
Indien u ook heeft gekozen voor een tegelspoelbak 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. De tegels binnen in
de tegelbak zijn wel zuurbestendig.
Wij adviseren geen kokend waterkraan te gebruiken in combinatie met een tegelspoelbak.
Mocht u vragen hebben over dit document wendt u zich tot uw verkoopadviseur.
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