Onderhoudsadvies ArteGraniet
Aandachtspunten
• Ga nooit op het blad zitten of staan;
• Arte adviseert om geen hete pannen (ook niet bij het
afgieten) of ovenschalen rechtstreeks op het blad
of de spoelbakrand te plaatsen. Gebruik altijd een
onderzetter;
• Arte adviseert om nooit rechtstreeks te hakken of te
snijden op het blad. Gebruik altijd een snijplank;
• Het te vroeg open zetten van de vaatwasser kan door
de hete dampen het product beschadigen;
• Verschillende huishoudelijke reinigingsmiddelen zijn
ongeschikt voor natuursteen. Lees daarom altijd eerst
de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

Onderhoud - Graniet gepolijst
ArteCare is een speciaal ontwikkeld, duurzaam
onderhoudsmiddel voor Graniet (gepolijst). Bij een juiste
toepassing beschermt dit middel tegen het binnendringen
van vervuiling in het blad.
In gebruik nemen voordat u het blad van Graniet (gepolijst)
in gebruik neemt, dient u het eerst te behandelen met de
bijgeleverde ArteCare.
Toepassing Breng op het gereinigde en droge blad
van graniet (gepolijst) een klein beetje ArteCare met een
pluisvrije doek gelijkmatig aan. Spoel na korte tijd het
oppervlakte af met schoon water. Het product mag niet
drogen. Het wordt altijd aanbevolen de behandeling op
een onopvallende plaats te testen. Voor dagelijkse reiniging
kan ArteCare worden verdund, voor 2 liter water is 5 ml
ArteCare voldoende.

Onderhoud – ArteGraniet antiek/leather en
Hardsteen/Marmer
ArteProtect (impregneermiddel) en Arte TopCleaner zijn
speciaal ontwikkelde, duurzame onderhoudsmiddelen voor
ArteGraniet antiek/leather en Hardsteen/Marmer.
In gebruik nemen voordat u het ArteGraniet, hardsteen
of marmer blad in gebruik neemt, dient u het eerst schoon
te maken met Arte TopCleaner om het vervolgens te
behandelen met de bijgeleverde ArteProtect. Let daarbij op
uw nieuwe kitranden.

Wat mag u nooit gebruiken?
• Krachtige/agressieve reinigingsmiddelen;
• Schuurmiddelen en/of schuursponzen;
• Vloeibare schuurmiddelen;
• Warme of hete vetten;
• Middelen die salpeterzuur bevatten;
• Zuurhoudende kitten of lijmen.

Onderhoud - ArteProtect (impregneermiddel)
Toepassing op het gereinigde en droge Hardsteen /
Marmer en Graniet een kleine hoeveelheid ArteProtect
met een pluisvrije doek gelijkmatig aanbrengen en kort
laten intrekken, daarna goed uitspoelen. Bij sterk zuigende
soorten de behandeling na ongeveer 15 minuten herhalen.
Overtollig impregneer met een zuivere, pluisvrije doek
opnemen. Het wordt altijd aanbevolen de behandeling op
een onopvallende plaats te testen.
Onderhoud - Arte TopCleaner
Toepassing richt de spray op het oppervlak en spray een
kleine hoeveelheid op het blad. Laat het enkele minuten
inwerken en veeg het blad vervolgens schoon met een
droge, pluisvrije doek. Het wordt altijd aanbevolen de
behandeling op een onopvallende plaats te testen. Let op!
Gebruik geen andere schoonmaakmiddelen, deze kunnen
bijtende stoffen bevatten waar uw aanrechtblad niet tegen
kan.
Extra onderhoud donkere tinten zullen zeker in een matte
uitvoering (leather, antiek of gezoet) extra onderhoud
vragen. Bij deze kleuren zullen vetvlekken, druppels
en vingerafdrukken eerder zichtbaar zijn. Kleine, niet
hardnekkige vetvlekjes kunt u het eenvoudigst verwijderen
door een stukje keukenpapier in te sprayen met een beetje
Arte TopCleaner en daarmee over de betreffende plaats te
wrijven.
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Graniet dient geïmpregneerd te worden, omdat het oppervlak niet geheel gesloten is.
Graniet Antiek dient geïmpregneerd te worden, omdat het oppervlak niet geheel gesloten is.
Graniet is een natuurlijk, uniek materiaal met een robuust-luxe uitstraling. Uitgebreide keuzemogelijkheden.
Hardsteen is een sedimentgesteente. Kenmerkend is het uiterlijk, vaak met fossiele resten en witte aders.
Marmer is een natuurproduct, het is gemetamorfoseerd kalkzandsteen en heeft een bijzondere, levendige uitstraling.
Een sterk, duurzaam en hygiënisch materiaal dat bestaat voor meer dan 90% uit natuurlijk kwarts.
Kwartscomposiet dat krasbestendig, stootvast en onderhoudsvriendelijk is.
Ultracompact slijtvast oppervlak, verkrijgbaar in verschillende texturen.
Een vlekbestendig materiaal, ontstaan door een uniek productieproces genaamd ‘sintering’. een lichtgewicht, 		
gevormd door verhitting en druk.
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Glanzend
Mat
Ruw reliëf
Matglans
Mat
Zacht reliëf
Kristalglans
Mat
Ruw
Zijdeglans

Legenda
Uitstekend
Zeer goed
Goed
Redelijk
Matig
Slecht
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