IN 7.5.1.4.9
Onderhoudsvoorschriften eindgebruiker
Diresco is binnen de Benelux de enige producent van kwarts composietsteen en staat garant voor z’n
Belgische kwaliteit, die dankzij de inzet van alle medewerkers op ieder niveau binnen het bedrijf nog steeds
verbeterd wordt.
Diresco Stone is – meer dan de duurzaamste natuursteen – krasvaster, waterdicht, kleur- en maatvaster,
vorst- en corrosiebestendiger en heeft een uitmuntende mechanische sterkte.
Deze “Engineered Stone” laat zich in bijna iedere omgeving en onder de meest uiteenlopende
omstandigheden probleemloos toepassen.
Bovendien laat het zich perfect combineren met andere materialen, zoals roestvrij staal, steen, hout of glas.




Kwarts composietplaten van Diresco voldoen aan de NBN EN 15388 norm.
Diresco is ISO 14001 en ISO 9001 gecertificeerd.
Diresco voldoet aan diverse voedsel/veiligheidscertificaten. (NSF, Greenguard Gold, VOC, ….).

De platen zijn verkrijgbaar in drie diktes:




12mm
20mm
30mm

en in drie afwerkingen:




Blink
Nieuwe Velvet (Verzoet), verkrijgbaar vanaf Januari 2015
Anticato (niet verkrijgbaar in alle kleuren)

Voor meer informatie over onze producten of dealers kan u zich steeds wenden tot:
a. onze website www.diresco.be
b. onze commerciële dienst

Diresco N.V.
Industrieweg-Noord 1134
B-3660 Opglabbeek
Telefoon +32 (0)89 85 69 44
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DAGELIJKS ONDERHOUD
Kwartscomposiet heeft net zoals elk ander materiaal geen zelfreinigende werking.
Normale vervuilingen zoals olie, vet, kalk, … dienen daardoor steeds verwijderd te worden om het werkblad
zijn mooie, originele uitstraling te laten behouden.
Normaal onderhoud is de eenvoudigste manier om Diresco Stone jarenlang glanzend en stralend mooi te
houden. Door het dagelijks reinigen met een vochtige langharige microvezeldoek en door gebruik te maken
van een neutraal residuvrij kleurloos schoonmaakproduct laten de meest voorkomende vervuilingen zich
gemakkelijk verwijderen. Bij sterkere vervuilingen adviseren wij een intensievere reiniging.
Voor professioneel advies hieromtrent kan u steeds vrijblijvend contact opnemen met bijvoorbeeld Lithofin,
Akemi, Moellerstonecare,….. die geschikte producten in hun gamma hebben.
Opletten met sommige afwasmiddelen, aangezien deze een “filmlaag” leggen op het werkblad.
Voedselresten die na opdrogen hard worden (zoals kauwgum, mosterd, vet,…) dienen eerst weggeschraapt
te worden met behulp van een stompe kunststof schraper. Daarna schoonmaken en spoelen met zuiver
water.
OPGELET!


Gebruik nooit een schuurmiddel, schuursponsje of staalwol, dit kan de polijstlaag beschadigen en
doffe vlekken veroorzaken.



Gebruik geen schoonmaakmiddelen die bleekmiddel of ammoniak bevatten, of met een PH waarde
hoger dan 10. Let dus op met sommige tabletten voor de vaatwasser.



Bepaalde agressieve chemicaliën - zoals bijvoorbeeld in ovenreinigers of ontstoppers - kunnen
blijvende schade toebrengen aan het oppervlak. Ook trichloorethaan, methyleenchloride,
verfstripper en schoonmaakmiddelen met een hoge alkaline- of PH-waarde moet men vermijden.
Gebruik ook geen schoonmaakproducten op basis van marmermeel.



Gebruik geen onderhoudsmiddelen op basis van siliconen.



Vermijd contact met markeer- of drukinkten.



Zet NOOIT hete pannen, kookpotten of toestellen rechtstreeks op het oppervlak maar gebruik altijd
een onderzetter! Dit om eventuele verkleuring van het oppervlak te voorkomen.



Gebruik altijd een snijplank bij het versnijden/verwerken van voedingsmiddelen ten einde snijsporen
op het aanrechtblad te vermijden.



Ga nooit op het blad zitten of staan. Dit om het scheuren door extreme spanningen te vermijden bv.
bij uitsparingen en overhangende delen.



Gebruik Diresco kwartscomposiet niet als gevelbekleding voor buiten, zwembadbekleding of andere
toepassingen waarbij de composietplaat blootgesteld wordt aan chemicaliën, extreme verhitting,
vlammen of ultraviolette stralen.
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Door de natuurlijke grondstoffen die gebruikt worden in kwartscomposiet zijn kleur en structuur
verschillen steeds mogelijk. Deze hebben geen invloed op de kwaliteit en duurzaamheid van het
materiaal.



Gezien de dichtheid van het materiaal (niet poreus) krijgen bacteriën en schimmels geen kans.
Diresco voldoet aan diverse voedselveiligheidscertificaten. (NSF, Greenguard Gold, VOC, …)

INGEBRUIKNAME NIEUWE VELVET AFWERKING
Vanaf januari 2015 zal de nieuwe verzoete afwerking “Velvet” zijn intrede doen als vervanger van de “easy
clean” versie.
De luxueuze uitstraling van deze oppervlaktebewerking zorgt voor een esthetische meerwaarde plus ze staat
garant voor een uitstekende dichtheid, diepe kleur en aanzienlijk verhoogde onderhoudsvriendelijkheid.
Als grote voordeel benadrukken we dat deze afwerking geen oppervlakte bescherming (Vlekstop/Protector)
meer behoeft.

INGEBRUIKNAME ANTICATO AFWERKING
Bij deze afwerkingen is de oppervlaktestructuur veranderd van blinkend (dicht) naar een ruwer oppervlak.
Hierdoor is de plaat meer gevoelig voor vingerafdrukken en/of vetvlekken.
Om dit te voorkomen wordt geadviseerd het blad best vóór ingebruikname in te wrijven met een in de
gespecialiseerde handel verkrijgbare kwartscomposiet vlekstop. Instructies van de leverancier van vlekstop
moeten steeds goed opgevolgd worden om toekomstige problemen te voorkomen (vraag steeds advies).
Zorg altijd, vooraleer met deze behandeling aan te vangen, dat het onbehandelde oppervlak goed gereinigd
is. Bij een anticato versie altijd grondig reinigen met voldoende zuiver water, zodat de “putjes” geen zaagstof
of slib meer bevatten. Als het oppervlak niet afdoende gereinigd is, kan eventuele vervuiling na de
behandeling terug zichtbaar worden. Deze vervuiling bevindt zich dan onder de vlekstop en is daardoor ZEER
MOEILIJK verwijderbaar.
Wij adviseren de eindklant om het anticato kwartscomposiet blad verder te onderhouden/ondersteunen
met een in de vakhandel verkrijgbaar onderhoudsproduct voor kwarts composiet (of indien gewenst te
behandelen met een kleurverdieper). Gelieve hieromtrent steeds uw leverancier te raadplegen.
Indien deze richtlijnen gevolgd worden zullen er weinig of geen problemen opduiken.
Men moet er echter wel rekening mee houden dat deze versies minder egaal van kleur zijn dan de glanzende
versie.
De onderstaande lijst is slechts een greep uit het aanbod op de markt en staat open voor aanvulling.
 Vlekstop/Onderhoudsproducten

-

Akemi:
Moellerstonecare:
Lithofin / Eurosil:
……….

www.akemi.com
www.moellerstonecare.eu
www.lithofin.eu
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NOTA:
De meeste onderhoudsproducten voor de particulier die in de handel verkrijgbaar zijn kunnen geen schade
veroorzaken aan de platen. Er worden echter soms door professionele schoonmaakfirma’s agressieve
producten gebruikt, onder andere voor eindschoonmaak in nieuwbouw die het oppervlak kunnen aantasten.

GARANTIE:
De garantiebepalingen zijn vermeld in het document IN 7.5.1.4.7 ‘Garantie bepalingen kwarts composiet
plaat’. Dit document is te verkrijgen bij Diresco N.V.
Gerelateerde documenten m.b.t. garantie zijn:
Inspectie standaard kwarts composiet platen: LI 7.5.1.4.13
Technical specifications composite slabs: LI 7.5.1.4.6
Klachtenformulier Klant: FO 8.3.3

VOETNOOT:
Deze informatie werd met grote zorg verzameld en dient louter als indicatie. Ze biedt geen enkele garantie
en dient als hulpmiddel en extra geheugensteun voor de verwerking en het onderhoud van
kwartscomposietsteen.
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