Underhållsinstruktioner kvartskomposit
För daglig skötsel ska ni använda en blöt trasa med lite diskmedel på. För intensiv
rengöring så rekommenderar vi att ni använder varmt vatten och
Cif Cream(f.d. Vim). Använd en ren trasa, blöt den i varmt
vatten, applicera Cif Cream på trasan och påbörja
rengöringen. Efter detta är gjort så torkar ni av er
arbetsbänk med en blöt trasa för att avlägsna överflödig Cif Cream.
Om ni får "envisa" fläckar som inte går bort på
vanligt sätt så används koncentrerad Cif Cream på
fläcken och som sedan gnuggas bort med en
svamp. Efter detta är gjort så torkar ni av er
arbetsbänk med en blöt trasa för att avlägsna
överflödig Cif Cream. Fastsatta matrester tas lättast
bort med en plastskrapa.
Vid fläckar som är fortsatt svåra att få bort så kan andra
rengöringsmedel användas men man bör vara aktsam med
rengöringsmedel som innehåller blekningsmedel eller något annat
aggressivt medel. Är ni fundersamma så kontakta oss innan ni påbörjar er rengöring.Allt
eftersom åren går så ökar vår erfarenhet med kvartskomposit och vi hittar nya sätt att
avlägsna fläckar.
Rekommendationer vid ert användande
Eftersom Kvartskomposit inte är poröst så kommer inte fläckar tränga ner i er arbetsbänk.
Ni behöver inte använda något impregneringsmedel, det är inte heller nödvändigt att
använda vax. Vi avråder er faktiskt att använda detta på er arbetsbänk i kvartskomposit.
Placera aldrig varma kastruller eller grytor direkt på er arbetsbänk. Använd alltid ett underlägg.
Kvartskomposit är ett ”värmetåligt” material men man bör vara aktsam med att ställa av
varma kastruller eller stekpannor direkt på ytan.
Att skära på er arbetsbänk i kvartskomposit skadar inte arbetsbänken utan förstör knivarna
och de blir slöa. Vi rekommenderar er att använda en skärbräda.
Sitt eller stå aldrig på er arbetsbänk.
Vi råder er att ni totalt undviker kontakt med starka kemikalier. Starka kemikalier så som
propplösare och ugnsrengöring kan åstadkomma skador på er arbetsbänk som aldrig går
att ta bort eller reparera
Silestone Leather Touch.
Fettstänk och fingeravtryck blir mer synliga på arbetsbänkar med denna yta. Men den
homogena ytan i er kvartskompositbänk drar inte åt sig detta. En arbetsbänk med denna
yta kräver mer underhåll än en polerad yta.
Till denna typ av yta finns en speciell olja att behandla stenen med för att förbättra detta.
(Leather plus olja)

