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U kan bij ons terecht van maandag tot donderdag van 07.30 tot 18.00 uur,  
op vrijdag van 07.30 tot 17.30 uur en op zaterdag van 09.30 tot 12.30 uur.

Uw extra onderhoudsproducten zijn verkrijgbaar in onze showroom.Bedankt voor het vertrouwen dat u in GRAMACO stelde.  
Wij zijn ervan overtuigd dat u erg tevreden zal zijn over uw 
aankoop, want uw werkblad/bekleding werd met de grootste 
zorg en helemaal op maat gefabriceerd en al even zorgvuldig 
door onze plaatsers geïnstalleerd. 

Om u echter van een blijvende kwaliteit en tevredenheid te 
verzekeren, leest u best eerst deze onderhoudsvoorschriften 
grondig door. 

Heeft u vragen bij dit document, aarzel dan zeker niet om ons 
te contacteren!



 

Algemene aandachtspunten

Direct na de plaatsing

De siliconen die we gebruiken om de naden af te kitten bij de plaatsing bevatten 
geen weekmakers zoals zuren, waardoor we donkere randverkleuringen in de na-
tuursteen kunnen vermijden. Deze siliconen hebben echter zeker 24 u nodig om 
correct uit te harden. Het is bijzonder belangrijk dat u deze siliconennaden niet 
aanraakt tijdens deze droogperiode!

Maakt u zich vooral geen zorgen. Tijdens het droogproces kunnen deze silico-
nennaden er onscherp uitzien, maar ze werden wel degelijk met uiterste precisie 
aangebracht volgens de regels van de kunst. Pas na 24 u zal de uiteindelijke kleur 
en vorm van de siliconennaad zichtbaar worden en kan u het eindresultaat van 
onze plaatsing correct evalueren. Kan u nadien nog kit- of lijmresten bespeuren, 
dan verwijdert u die best met industriële aceton of cellulose thinner die u bij de 
drogisterij of in de supermarkt kan vinden of met een professionele siliconenver-
wijderaar.

Ook de steunbalken en vulhoutjes die we hebben aangebracht (bijvoorbeeld 
onder de spoelbak) mag u pas na 24 u verwijderen. 

Zijn er nog bouwwerkzaamheden gepland na de plaatsing van het werkblad, dek dit 
dan aub zorgvuldig af om beschadigingen door oneigenlijk gebruik te vermijden.

Belasting

Plaats geen zware lasten op uw werkblad die het gewicht overstijgen van de 
toestellen en materialen waarvoor het werkblad ontworpen werd. Ga ook niet op 
het werkblad staan.

Onderhoudsvoorschriften voor granieten en 
marmeren werkbladen

Impregnatie met anti-vlek

Voor u het werkblad in gebruik neemt, dient u dit eerst te impregneren met een 
anti-vlek product of poriënvuller. Het materiaal werd tijdens het productieproces 
reeds één maal geïmpregneerd, maar ook u dient voor de eerste ingebruikname 
nogmaals zo’n anti-vlekbehandeling uit te voeren. Zo wordt het werkblad opti-
maal water-, vet- en oliewerend, zonder het ademend vermogen van het materi-
aal te verminderen.

Werkwijze

Reinig het oppervlak eerst grondig met zuiver water en wrijf het daarna zorgvul-
dig droog. Wrijf vervolgens het anti-vlekproduct/poriënvuller met een doek over 
het werkblad in cirkelbewegingen.

Om sluitervorming bij overtollig gebruik te vermijden, moet de steen vervolgens 
opgeboend worden met een propere, droge doek. Voor matte werkbladen laat 
u het anti-vlek product best eerst 2 à 3 minuten intrekken. Voor gepolierde of 
blinkende natuursteen voert u het opboenen best na ongeveer 15 minuten na het 
aanbrengen van het anti-vlekproduct uit. Het is aangeraden om het opboenen 
enkele keren te herhalen.

Aandachtspunten

• Gebruik enkel de poriënvuller die de GRAMACO plaatsers hebben achter-
gelaten! 

• Het is mogelijk dat het werkbladmateriaal een lichte tint zal verdonkeren na 
de anti-vlekbehandeling.

Dagelijks onderhoud en vlekken verwijderen

• Voor de dagelijkse reiniging volstaat het om de steen te reinigen met warm 
water en een niet-bijtend, neutraal detergent.

• Voor het wekelijks of maandelijks onderhoud zijn er handige verstuivers 
en specifieke natuursteen onderhoudsproducten op de markt. Het gebruik 
ervan is zeker aan te raden bij verzoete of verouderde natuursteen, maar 
gebruik deze producten steeds in beperkte mate.

• Om uw werkblad extra te doen glanzen, gebruikt u best een Akemi® of 
Lithofin® polierpasta.

• Een hardnekkige vlek kan u met een gewoon huishoudelijk schuurmiddel 
(bv. CIF) verwijderen. Gebruik hiervoor echter nooit abrasieve schuurspon-
zen (zoals staalwol) maar eerder een zachte doek.

Onderhoudsvoorschriften Onderhoudsvoorschriften voor  
composieten werkbladen

Onmiddellijke ingebruikname

De composieten werkbladen van Silestone®, Diresco® of Ceasarstone® worden 
tijdens de productie behandeld met de nodige coatings. U kan deze dus meteen 
en zonder extra nabehandeling in gebruik nemen.

Dagelijks onderhoud en vlekken verwijderen

• Bij een composieten blad zal een vlek niet zo gemakkelijk in het materiaal 
dringen. Deze blijft er meestal bovenop liggen en kan u met een droge 
doek gemakkelijk opnemen. Voor de dagelijkse reiniging volstaat het om 
de steen te reinigen met warm water en een niet-bijtend, neutraal deter-
gent.

• U kan het composieten werkblad eventueel ook met een specifieke spray 
behandelen waardoor vlekken nog gemakkelijker en zonder schrobben 
verwijderd kunnen worden. De plaatser van uw werkblad heeft u zo’n spray 
gratis achtergelaten. Deze spray mag wekelijks of maandelijks aangebracht 
worden., maar gebruik deze producten steeds met mate.

• Hardnekkige vlekken kan u met een huishoudelijk schuurmiddel (bv. CIF) 
verwijderen. Gebruik voor gepolierde en blinkende bladen echter steeds 
een zachte spons of doek. Op verzoete/ Leathertouch/Suede/Velvet en 
verouderde  bladen kan u eventueel wel een zachte schuurspons gebruiken 
(bv. groene zijde van een klassieke afwasspons), maar vermijd zeker sterk 
schurende kuismiddelen zoals staalwol.

Onderhoudsproducten
Onze plaatsers hebben een gratis proefpakket van Akemi® of Lithofin® onder-
houdsproducten bij u achtergelaten. 

Deze producten zijn optimaal geschikt om uw werkblad te reinigen of te onder-
houden en kan u desgewenst ook via GRAMACO aankopen.  

Heeft u nog vragen bij het onderhoud van uw werkblad?  
Aarzel zeker niet om ons te contacteren!


