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QUARTZ – COMPOSIET 2 (gezoet, geslepen of mat composiet) 

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 en geven uw keuken een strak en modern uitzicht.  

We maken een onderscheid tussen gepolierde composietstenen (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 

bekom je een goed beschermd en een mooi verzorgd werkblad. 

Let op : gebruik op Quartz-composiet geen bleekmiddelen en zet geen hete pannen op het 

werkblad. Kijk daarnaast uit met bijtende stoffen zoals gootsteenontstopper, deze kan de 

composiet onherstelbaar beschadigen.  

 

 

1.1. Dagelijkse reiniging 

    AKEMI® Crystal Clean spray 

PH neutraal, ontvettende werking, laat geen strepen na en droogt snel. 

Ook te gebruiken voor het reinigen van vitro-keramische kookplaten, glas, 

kunststof, RVS, etc.. 

 

 

1.2. Wekelijks tot maandelijks onderhoud 

  AKEMI® Quartz Clean & Care spray 

Onderhoudsproduct dat reinigt, verzorgt en beschermt. Het is een iets dikker 

product dat dient drooggewreven te worden met een propere doek. Bevat 

impregnatiemiddel op waterbasis, waarbij na gebruik water, wijn, olie… mooi 

op het werkblad parelt zodat er geen vervuilingen in de steen kunnen 

dringen. 

 

 

1.3. Periodieke reiniging 

  AKEMI® Quartz Intensive Cleaner spray  

Voor het verwijderen van diepgaande en/of aangekoekte vervuilingen. In een 

handige sproeifles, goed laten schuimen en +/- 5 minuten laten inwerken. 

 

 

 

 

 

 

 

De aanbevolen AKEMI producten hebben steeds een Foodsafe certificaat! Ze zijn met zorg samengesteld, 

laboratorisch getest en voldoen aan de hoogste normen. 

Advies : 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 

http://www.akemi.be/
mailto:info@akemi.be

