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Quartz-composiet is een samengestelde steen (steengranulaat gebonden met hars) die 
een sterk en onderhoudsvriendelijk materiaal vormt. Keukenwerkbladen in composiet zijn 
verkrijgbaar in een groot assortiment kleuren en afwerkingen .We maken een onderscheid 
tussen gepolierde composiet (hoogglans) dewelke een zeer dicht oppervlak hebben, en 
matte oppervlakken (verzoet en anticato) die iets poreuzer zijn. 
Door uw Quartz-composiet met regelmaat en zorg te onderhouden met onderstaande  
producten verzekeren we jullie van een goed beschermd en een mooi verzorgd werkblad.

AKEMI® Crystal Clean spray

 De ontvetter voor elke dag  geeft bescherming en 
   natuurlijke glansopfrissing

 voor krachtige en 
   periodieke reiniging

AKEMI® Quartz Clean & Care AKEMI® Quartz Intensive Cleaner 
Dagelijkse reiniging1 Maandelijks onderhoud2

 Veelzijdige reinigingsspray voor dagelijks gebruik. PH 
neutraal, ontvettende werking, laat geen strepen na en 
droogt snel. 

 Ook te gebruiken voor het reinigen van vitro-
keramische kookplaten, glas, kunststof, inox 
kraanwerk…

 Deze onderhoudsspray  reinigt, verzorgt én 
beschermt. Versterkt de weerstand van  het oppervlak 
tegen vlekken.  

 Na gebruik parelt vervuiling mooi op het werkblad 
zodat deze niet in de steen kan dringen. 

 Deze gebruiksklare reinigingsspray is geschikt voor 
een snelle en grondige reiniging van composiet 
werkbladen en spoelbakken (ook inox). 

 Reinigt intensief resten van voedingsmiddelen, lichte 
olie- en vetvervuiling evenals lichte onderhouds-, 
rubber- en waslagen.

 Bij sterke verontreiniging raden we AKEMI® Quartz 
Intensive Cleaner aan of gespecialiseerde reinigers 
(meer info via www.akemi.be).      

 Overtollig product of overmatig gebruik kan een 
film leggen (dit kan met AKEMI® Reiniger I  
verwijderd worden). 

Eindgebruiker

3. Met een zuivere, 
droge of vochtige en 
absorberende doek het 
oppervlak reinigen.

1. Schudden voor 
gebru ik, aansluitend 
sproeiventiel openen.

2. Het te behandelen oppervlak 
gelijkmatig besproeien. 

15-25°C

2. Optimale 
verwerkingstemperatuur: 
15 - 25°C. De te behandelen 
oppervlakken gelijkmatig 
besproeien.

1. Schudden voor 
gebruik, aansluitend 
sproeiventiel openen.

3. Met een zuivere, pluisvrije 
doek het oppervlak 
droogwrijven, tot er geen 
strepen of sluier meer 
zichtbaar is.

1. De te behandelen vlakken 
gelijkmatig inspuiten.

2. Met een vochtige doek of 
spons verdelen en kort laten 
inwerken. Mag niet indrogen.

 Bij sterke vervuiling AKEMI® Quartz Intensive Cleaner 
opnieuw en meer aanbrengen en 5-10 minuten laten 
inwerken. Indien nodig met een borstel bewerken.

 Voor normale vervuilingen en dagelijks onderhoud 
AKEMI® Crystal Clean gebruiken.

3. Aansluitend met een vochtige 
doek het vuil wegnemen en 
naspoelen met water. Met een 
zuivere pluisvrije doek droogvegen 
tot er geen strepen of sluier meer 
zichtbaar zijn.

Gebruik op Quartz-composiet geen bleekmiddelen en zet geen hete pannen op 
het werkblad.

Periodieke intensieve reiniging3
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Aanbrengen van impregneerproduct4 Glansopfrissing van gepolierde composiet5

AKEMI® Anti-vlek Nano/Super 
of AKEMI® Kleurverdieper/Super AKEMI® Quartz Polish

Optioneel

 Indien het impregneerproduct zou indrogen voordat het is droog geveegd: opnieuw 
bevochtigen met het impregneerproduct en daarna droogvegen. 

 Raadpleeg  de technische fiche van het specifieke product voor meer info.
 Foutief opgebracht product kan in bepaalde omstandigheden met AKEMI® 
impregnatieverwijderaar verwijderd worden.

 AKEMI® Quartz Polish is enkel geschikt voor gepolierde of gladde oppervlakken.
 Geringe kleurverdieping mogelijk.

 Impregneerproducten beletten dat water, wijn, olie, vet en algemene vervuiling 
kunnen indringen in het oppervlak. Ze sluiten het oppervlak niet volledig af, maar 
verkleinen de poriën, waardoor de steen kan blijven ademen. Het vuil blijft bovenop 
het oppervlak staan en maakt de composiet zeer onderhoudsvriendelijk.

 Deze politoer zorgt voor een mooie glans en kleurstructuur. 
Verwijdert tevens lichte krassen en klevend vuil. AKEMI® Quartz 
Polish maakt het werkblad onderhoudsarm en waterafstotend.  

We raden aan om poreuze composiet werkbladen op 
periodieke  basis te impregneren met een AKEMI® 
Anti-vlek product (kleurloos) of Kleurverdieper (kleur 
verdonkerd). Gepolierde of weinig poreuze verzoete 
afwerkingen dienen niet geïmpregneerd te worden, 
bij twijfel de fabrikant raadplegen. 
 Bij vlekgevoelige en intensief gebruikte composiet 

keukenwerkbladen raden we een jaarlijkse 
impregneerbehandeling aan. Minder vlekgevoelige 
en/of weinig intensief gebruikte keukenwerkbladen 
elke 3 tot 5 jaar.  

1. De fles goed 
schudden voor 
gebruik.

1. De fles goed 
schudden voor 
gebruik.

2. Puur product gebruiken, niet aanlengen 
en contact met water en andere vloeistoffen 
vermijden tot het product volledig is ingewerkt  
(in regel pas na 12h tot 24h).

3. Breng het product aan op een schoon, stofvrij, vetvrij en droog oppervlak.
Over het algemeen volstaan 2 lagen nat in nat met een inwerktijd van +/- 10 
minuten (inwerktijd is afhankelijk van het product, zie Technische fiche van het 
betreffende product). Deze dien je dun en gelijkmatig aan te brengen met een 
doek, kwast, verfrol of de gebruiksvriendelijke AKEMI® Impregnatiepad.

2. Dun aanbrengen met 
zachte doek en laten 
indrogen.

4. De laatste laag 
mag niet indrogen 
en dient met 
absorberende doeken 
droog geveegd 
en nagepolierd te 
worden om sluier te 
verwijderen.

12-24h

10min

 Verbruik op natuursteen is 
gemiddeld 10 tot 20 m² per liter.

3. Nadien met een zachte doek of 
polierwatten machinaal of met de 
hand opwrijven.

Volg steeds de richtlijnen op de AKEMI 
productverpakking en in de technische 
informatie, te raadplegen op www.akemi.
be. Voor vragen bel +32 (0)3 354 35 60 
of Email: info@akemi.be

De aanbevolen AKEMI producten 
hebben steeds een Foodsafe certificaat! 
Ze zijn met zorg samengesteld, 
laboratorisch getest en voldoen aan de 
hoogste normen.
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