Voor meer informatie over onze producten, Quartz Cleaner of dealers
kan u zich steeds wenden tot onze website www.diresco.be

GEFELICITEERD MET DE AANKOOP VAN
UW BIO-UV DIRESCO KWARTSCOMPOSIET!

*** MADE IN BELGIUM ***

ONDERHOUD & REINIGING
Bedankt voor de aankoop van uw Diresco BIO-UV kwartscomposiet. Diresco heeft
een moderne en exclusieve uitstraling en biedt u optimaal gebruik gemak.
Diresco - Industrieweg Noord 1134 - B-3660 Oudsbergen (Opglabbeek) - T: +32 (0)89 85 69 44 - www.diresco.be - info@diresco.be

DISCOVER THE BEAUTY OF NATURE DISCOVER DIRESCO
•
•
•
•

Diresco kwartscomposiet is een natuurlijk product dat voor 93% bestaat uit kwartsgranulaten en
voor 7% uit speciaal geselecteerde kleurpigmenten en harsen op biologische basis.
U bent trotse eigenaar geworden van het enige BIO kwartscomposiet met zeer hoge UV bestendigheid welke zowel voor binnen- als buitentoepassingen gebruikt kan worden.
Diresco kwartscomposiet is zeer onderhoudsvriendelijk
Doordat het voldoet aan alle internationale richtlijnen (NSF, Greenguard etc.) kan Diresco kwartscomposiet toegepast worden in ziekenhuizen, laboratoria of restaurants,....

DAGELIJKS ONDERHOUD
Gekend om eenvoud in onderhoud

•
•
•
•

MATERIAAL SPECIFICATIES

3 HOOGWAARDIGE AFWERKINGEN:

Diresco is veel meer dan een duurzame steen!

Een zeer exclusieve uitstraling.

•

•

•
•

Het is krasvaster, waterdicht, kleur- en maatvaster,
vorst- en corrosiebestendiger, stootbestendiger,
en heeft naast een uitmuntende mechanische
sterkte ook een hoge hittebestendigheid.
Dit hoogwaardige materiaal laat zich in bijna
iedere omgeving en onder de meest uiteenlopende
omstandigheden probleemloos toepassen.
Ondanks de sterke materiaaleigenschappen is
het in het dagelijks gebruik belangrijk dat men
op gepaste wijze met het materiaal omgaat. Om
uw werkblad optimaal mooi te houden is het
raadzaam steeds een snijplank te gebruiken en
een onderlegger te plaatsen voor hete pannen en
kookpotten.

•

BE TOUCHED BY NATURE, BE TOUCHED BY DIRESCO

Voor dagelijks gebruik en verwijderen van bijvoorbeeld: vingerafdrukken, vetvlekken, etensresten, vloeistoffen en opgedroogde vloeistoffen adviseren wij te reinigen met voldoende warm water in combinatie met
een neutrale reiniger en een zuivere vochtige doek. Met een zachte doek nadrogen.
Als neutrale reiniger kan u een glasreiniger gebruiken. Let hierbij op dat deze reiniger niet op alcohol- of
siliconenbasis is. De PH waarde van de reiniger dient tussen PH5 en PH9 te liggen.

HARDNEKKIGE VERONTREINIGING:

Vloeistoffen zoals thee, wijn, koffie, sappen van groenten of fruit, liefst direct verwijderen. Alhoewel deze
niet in het oppervlak kunnen dringen, kunnen ze er zich wel aan vasthechten wat kan leiden tot hardnekkige vlekken.

•

Vingervlekken laten zich bij een gepolijst en velvet oppervlak met een passende glasreiniger eenvoudig
verwijderen.

•

Opgedroogde vlekken, silicone vlekken of waterkalk afzetting zijn voorbeelden van
hardnekkige vlekken welke meer aandacht vereisen.
Gebruik na overleg met uw leverancier een schoonmaakproduct dat hiervoor geschikt is.
Het is ook van belang dat een zachte spons, microvezeldoek of keukenrol wordt gebruikt
zodat er geen beschadigingen aan het oppervlak optreden door het intensief en krachtig
poetsen.

De gepolijste en velvet (mat) afwerking van Diresco
is uniek en kenmerkt zich doordat de poriën
compleet gesloten zijn aan het oppervlak. Hierdoor
dringen vloeistoffen niet door tot in het materiaal
en zijn deze eenvoudig te verwijderen.

Agressieve middelen
•

Let op dat u geen reinigingsmiddel gebruikt die chloor, kleurmiddel, zuren, ammoniak,
aceton, chemische stoffen bevat. Ook producten met een PH-waarde hoger dan 10 of
sommige tabletten voor de vaatwasser moeten vermeden worden.

Bij een Anticato afwerking is dit echter anders
aangezien de poriën aan het oppervlak niet volledig
gesloten zijn. Dit materiaal dient dan ook voor
montage door uw leverancier behandeld te worden
met een vlekstop. Deze noodzakelijke behandeling
zorgt voor een onderhoudsvriendelijk werkblad.

•

Bepaalde agressieve chemicaliën (ovenreinigers, ontstoppers,…) kunnen blijvende schade
toebrengen aan het oppervlak. Ook trichloorethaan, methyleenchloride, verfstripper en
schoonmaakmiddelen met een hoge alkaline waarde kan u het beste vermijden. Gebruik
ook geen schoonmaakproducten op basis van marmermeel of op basis van siliconen.

WEKELIJKS ONDERHOUD:
Eenvoudig goed proper.

•

Indien dergelijke middelen toevallig toch op het oppervlak terecht komen, raden wij u aan
deze direct te verwijderen met zuiver water en een neutraal reinigingsmiddel. Vermijd
contact met markeer- of drukinkten.

Voor een wekelijkse en meer grondige reiniging adviseren wij het gebruik van onze “Quartz Cleaner” in combinatie
met voldoende warm water.
De reiniging vindt in 5 eenvoudige stappen plaats:

1.

Verwijder met een zachte spons de grootste vervuiling van het oppervlak

2.

Wrijf met een natte spons een kleine hoeveelheid “Quartz Cleaner” over de vervuiling

3.

Laat 5 minuten inwerken

4.

Goed naspoelen met voldoende water tot alle residu’s verwijderd zijn

5.

Droogvegen met een doek

Bekijk aandachtig de gebruiksaanwijzing van de “Quartz Cleaner”. De Diresco “Quartz Cleaner” zorgt voor een
optimaal en zuiver resultaat door de unieke formule met zeer fijne korrel en heeft bovendien een aangename
frisse geur. De “Quartz Cleaner” is verkrijgbaar via de handelaar waar u uw kwartscomposiet heeft gekocht.
Gebruik nooit een schuurmiddel, schuursponsje of staalwol. Dit kan het oppervlak beschadigen en doffe vlekken
veroorzaken.

Gebruik en toepassing

Garantie

Ga nooit op het werkblad zitten of staan, dit om
het barsten te vermijden vooral bij uitsparingen en
overhangende delen.

Diresco kwartscomposiet heeft 10 jaar garantie. De
garantie bepalingen zijn geldend en op aanvraag
beschikbaar.

Diresco kwartscomposiet is niet geschikt als
toepassing in zwembaden, sauna´s of omgevingen
waarin de composietplaat direct en met regelmaat
blootgesteld wordt aan chloor, chemicaliën,
extreme verhitting of vlammen.

Diresco materiaal is een zeer duurzaam materiaal
en de gebruikelijk levensverwachting ligt bij
normaal onderhoud vele malen hoger.

