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De langdurige schoonheid van Lapitec® is
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poreus oppervlak heeft, absorbeert het niet en kan
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er ook geen vuil binnendringen.
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resistent,
functioneel,
eenvoudig
te reinigen.

Daarnaast garandeert het de hoogste graad van
hygiëne, waardoor Lapitec® eenvoudig schoon te
maken is met een vochtige doek en warm water.

Dankzij het bakproces op 1200°C is dit innovatieve
materiaal hittebestendig en daardoor onveranderlijk
na contact met hete objecten. Bovendien is Lapitec®
niet gevoelig aan UV-degradatie.
Deze eigenschappen verzekeren kleurstabiliteit
en resistentie van het oppervlak, zelfs bij
buitentoepassingen.

Verzorging en
onderhoud

ROUTINE ONDERHOUD
Gebruik een microvezeldoek om stof te verwijderen.
Het Lapitec® werkblad kan met warm water
worden gereinigd, waaraan indien nodig een mild
schoonmaakmiddel kan worden toegevoegd, volgens de
aanbevolen dosering van de fabrikant. Afspoelen met warm
water en drogen met een doek. Voor de beste resultaten
raden we aan vlekken onmiddellijk te reinigen, zonder ze te
laten opdrogen.
WAT NIET TE DOEN
Gebruik geen wassen, vette zepen, impregneermiddelen
of andere behandelingen: deze zijn niet vereist.
Bovendien bevatten een aantal in de handel beschikbare
behandelingen zelfs was of polier additieven die na
meerdere toepassingen een vettige film op het oppervlak
kunnen nalaten, waardoor de hygiëne en het uitzicht van
Lapitec® kan worden beïnvloed.
Vermijd het gebruik van keramische messen of
schuursponsjes die harder zijn dan Lapitec®, aangezien
die het oppervlak kunnen aantasten. Raak het oppervlak
niet met spitse of zware metalen voorwerpen, deze kunnen
het materiaal doen afsplinteren of zelfs breken. Onthoud dat
de randen de meest gevoelige delen van het werkblad zijn.
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ONUITWISBARE MARKEERSTIFT
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DIEPTEREINIGING
Wanneer regelmatig onderhoud niet volstaat, zijn specifieke
procedures vereist, afhankelijk van de aard van de vlek.
In deze gevallen zal een behandeling met agressieve
producten de schoonheid van het oppervlak niet aantasten.
De hoeveelheid tijd dat de vlek op het oppervlak blijft is
belangrijk, dus we raden aan zo snel als mogelijk
te reinigen.
Tip: Start de behandeling op een klein deel van de zone
om te controleren of deze effectief is alvorens toe te
passen op het volledige oppervlak.
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DAGELIJKS ONDERHOUD
Voor dagelijks onderhoud, steeds warm water
en een droge doek gebruiken.
LOKAAL REINIGINGSMIDDEL TOEPASSEN
Pas het reinigingsmiddel toe op de vlek en laat
dit inwerken zolang als voorgeschreven door
de producent. Spoel grondig en droog met een
schone doek.
REINIGEN MET REINIGINGSMIDDEL
EN NIET-ABBRASIEVE SPONS
Gebruik reinigingsmiddel en een vochtige spons,
maak cirkelvormige bewegingen over het volledige
te reinigen oppervlak. Spoel grondig met warm
water en droog met een schone doek.
Voor gestructureerde oppervlakken dezelfde
procedure volgen met een bezem of plastic borstel
in plaats van de spons.
REINIGEN MET EEN VOCHTIGE
SCOTCH-BRITE ANTIKRAS SPONS
Gebruik reinigingsmiddel, een vochtige blauwe
antikras Scotch-Brite spons, en maak cirkelvormige
bewegingen over het volledige te reinigen oppervlak.
Spoel grondig met warm water en droog met een
schone doek. Gebruik deze methode enkel indien
echt nodig.
REINIGEN MET EEN FIJNE BORSTEL
Gebruik reinigingsmiddel en schrob het oppervlak
met een fijne bezem of een plastic borstel.
Spoel grondig met warm water en droog met een
schone doek.

OP BASIS VAN ALKALI

TYPES REINIGINGSMIDDEL:

ZUUR: zuur reinigingsmiddel, kalkaanslag- en cementverwijderaars zoals Viakal
ALKALI: alkalisch reinigingsmiddel, ammoniak, ontvetters zoals vb Chanteclair, Cif (soft scrub), Bam, Ace, Ajax
SOLVENT: universeel oplossingsmiddel, verdunner, white spirit, aceton, alcohol
OXIDANT: bleekmiddel, waterstof peroxide

TIPS:

Gebruik geen geconcentreerd zoutzuur, natriumhydroxide of producten die fluorwaterstofzuur en zijn derivaten bevatten.
Op gladde oppervlakken een magische spons zonder oplosmiddel gebruiken om de laatste sporen vuil te verwijderen die andere sponzen
niet kunnen elimineren.

Zoals u ziet, is het zeer eenvoudig om uw Lapitec®
oppervlak zo perfect als de eerste dag te houden. Indien
u toch speciale noden heeft of er niet in slaagt de juiste
oplossing voor uw probleem te vinden, of indien u twijfelt
welk reinigingsmiddel te gebruiken, neem dan gerust
contact op met de supportservice die u met veel plezier
alle nodige informatie zal geven.

customercare@lapitec.it

