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Dagelijkse 
Reiniging en 
Onderhoud

Silestone® en ECO Line Colour Series zijn 
oppervlakken met een lage poreusheid. Hierdoor 
zijn ze zeer goed bestand tegen dagelijkse 
vlekkenmakers bij huishoudelijk gebruik. Voor de 
reiniging van Silestone® of ECO Line Colour Series 
raadt Cosentino S.A. het gebruik van Q-Action aan. 
Indien dit product niet voorhanden is, dan is de 
beste optie het gebruik van water en een neutrale 
zeep.

Reiniging van      
Hardnekkige Vlekken

Voor hardnekkige vlekken die meer aandacht 
vragen kunnen sommige van de hieronder 
aangegeven handelingen worden uitgevoerd:

Vetvlekken
Breng Q-Action aan op de vlek en wrijf deze met 
een zachte, niet krassende schuurspons weg. Spoel 
daarna af met water en droog het oppervlak.

Kalkaanslag (Afdrukken van Glazen)
Gebruik bij voorkeur Viakal of natuurlijk azijn op 
het oppervlak en laat het 1 minuut inwerken. 
Wrijf zorgvuldig uit en spoel na met water. Droog 
vervolgens het oppervlak. Volg altijd de door 
de fabrikant opgegeven gebruiksaanwijzingen. 
Breng het product tegen kalkaanslag niet op 
andere materialen (kranen, wasbak, enz.) dan 
het oppervlak aan, dit kan de afwerking van deze 
materialen aantasten.

Siliconenresten
Gebruik een bot schraapmesje en CleanColorsil 
(of een oplosmiddel dat geen dichloromethaan 
samenstelling bevat) op de vlek en wrijf deze met 
een zachte, niet krassende schuurspons schoon. 
Spoel daarna af met veel water en droog na. Deze 
vlekken kunnen het best meteen na de installatie 
worden verwijderd.

Algemene Gebruiksadviezen: Hardnekkige 
Vlekken

Giet in geval van hardnekkige vlekken Q-Action op 
de bevuilde plek en laat het 2 minuten inwerken. 
Wrijf de vlek vervolgens met een zachte, niet 
krassende schuurspons weg, spoel met een ruime 
hoev eelheid water af en droog het oppervlak.

Reiniging van Leather, 
Suede en Volcano 
afwerkingen

Voor de dagelijkse reiniging van deze oppervlakken 
raadt Cosentino S.A. het gebruik van Q-Action of 
water met een neutrale zeep aan. Gebruik voor 
hardnekkige vlekken een zachte, niet-krassende 
schuurspons. Schuur niet te hard op de plek. Deze 
afwerkingen zijn ruwer, waardoor ze gevoeliger zijn 
voor schuursporen. Vandaar dat zij zorgvuldiger 
onderhoud vergen.

  
Schokbestendigheid 

Een van de opvallende eigenschappen van deze 
oppervlakken is de hoge schokbestendigheid. 
Echter, elk type slag of stoot tegen bijvoorbeeld 
scherpe hoeken, dunne randen enz. Moet vermeden 
worden.

          
Hittebestendigheid

Plaats hete pannen na gebruik niet direct op het 
oppervlak. Gebruik hiervoor altijd een onderzetter 
(indien mogelijk van rubber) totdat deze 
voorwerpen zijn afgekoeld. De reden van deze 
maatregel is dat temperatuurwisselingen (warm-
koud) een temperatuurschok kunnen veroorzaken 
welke het oppervlak kan beschadigen.

•	 Plaats het materiaal niet buiten of op plaatsen 
die aan sterke UV-stralen zijn blootgesteld.

•	 Plaats geen voorwerpen die net van een 
hittebron werden verwijderd op het oppervlak. 
Gebruik hiervoor een geschikte onderzetter.

•	 Gebruik geen waterafstotende middelen, 
impregneermiddelen, glansmiddelen, vlekstop 
enz. op het oppervlak.

•	 Polijst het materiaaloppervlak niet.

•	 Gebruik geen afbijtmiddelen, bijtende soda of 
producten met een pH-waarde hoger dan 10. 
Wanneer u een bleekmiddel of een oplosmiddel 
gebruikt, moet u het verdunnen met water en 
ervoor zorgen dat het oppervlak niet blijvend 
met dergelijke producten in contact blijst staan. 
Gebruik geen producten op basis van chloor of 
waterstoffluoride.

•	 Gebruik geen agressieve ontvetters met een 
hoge minerale vulstof of zeer agressieve 
producten zoals Cillit Bang, Muscle, enz.

•	 Vermijd het gebruik van metalen schuursponsen.

•	 Het gebruik van dit soort producten kan leiden 
tot het verlies van de productgarantie.

•	 Voorbeelden van producten die niet op 
Silestone® en ECO Line Colour Series gebruikt 
mogen worden: afbijtmiddelen voor verf, 
producten voor het wassen van borstels of 
metaal, ovenreinigers, reinigingsmiddelen met 
methyleenchloor, zuren voor het ontstoppen 
van afvoeren, oplosmiddelen voor nagellak met 
aceton, etc.

•	 Als een van deze producten per ongeluk op het 
oppervlak wordt gemorst, verwijder de vlekken 
dan zo snel mogelijk met veel water en een 
neutrale zeep.

Voorzorgsmaatregelen

Raadpleeg de website www.silestone.com 
voor meer details over reinigingsmethodes 
en onderhoud in het algemeen, en over de 
blootstelling aan chemische stoffen.

Wanneer het oppervlak wordt blootgesteld aan 
een stof die niet in dit document of op  
de website is opgenomen, dan wordt dit als  
 

verkeerd gebruik beschouwd en valt het
niet onder de garantie.

Cosentino® verklaart akkoord te gaan met de 
Richtlijn van de Raad, van 21 december
1988, betreffende de onderlinge aanpassing 
van de wetgevingen der Lidstaten inzake
materialen en voorwerpen die bestemd zijn om 
in contact te komen met voedingsmiddelen.


