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KEUKENBLADEN IN 
KERAMIEK (UNICERAMICA)

ZO HOUD JE ZE MOOI



VEELGESTELDE VRAGEN

Er zitten witte kalkringen op mijn 
keukenblad. Hoe krijg ik die weg ?

Doe Lithofin KF ClearTop op een 
schuurspons en blijf zacht wrijven 
tot de kalkringen verdwijnen. 
Gebruik zeker geen krassende 
materialen om sneller tot het 
gewenste resultaat te komen.  
Je loopt zo namelijk het risico dat je 
het werkblad beschadigt.

Er zitten vlekjes of vetvegen op mijn 
keukenblad. Hoe krijg ik die weg ?

Vaak gaat het om oppervlakkige 
vlekjes of een oppervlakkige laag van 
het gebruikte onderhoudsproduct. 
Normaal gezien volstaat het om 
het volledige oppervlak te reinigen 
met een vochtige doek. Gebruik 
regelmatig Lithofin KF HyClean 
voor een grondige reiniging.

Keramische keukenbladen worden vervaardigd uit hoogwaardige grondstoffen, 
onder extreme druk geperst en op zeer hoge temperatuur gebakken. Zo ontstaat 
een hard en niet poreus materiaal dat bestand is tegen hoge temperaturen en 
UV-straling. Ideaal dus voor keukenbladen. Het allerbeste resultaat op lange 
termijn bereik je door je aanrecht op de juiste manier te onderhouden.  
Moeilijk of intensief is dat niet.

HOE ONDERHOUD IK MIJN 
KEUKENBLAD IN KERAMIEK ?

STAP 1

Gebruik Lithofin KF HyClean 
voor dagelijks onderhoud. Deze 
onderhoudsreiniger is speciaal 
ontwikkeld voor het verwijderen van 
vettige vervuilingen van keramische 
werkbladen.

STAP 2

Reinig het keukenblad geregeld  
grondig met Lithofin KF ClearTop 
en gebruik daarna weer Lithofin 
KF HyClean voor dagelijks onderhoud.

TIPS

— Overdrijf niet met water. Zachtjes 
wrijven met een licht vochtige doek 
is voldoende.

— Schuur nooit met krassende 
materialen om hardnekkig vuil te 
verwijderen.

— Gebruik de onderhoudsproducten 
altijd volgens de richtlijnen op de 
verpakking.

Raadpleeg de technische fiche 
van het materiaal via 
www.brachotsurfaces.com.

Onderhoudsproducten nodig ? 
Bestel eenvoudig op www.stonecare.be. 


