ONDERHOUD MARMER
Marmer is een natuursteen en heeft een gebruiksaanwijzing. Om ervoor te zorgen dat jouw marmeren tafel zo
lang mogelijk mooi blijft is onderhoud daarom belangrijk. Het marmer is geïmpregneerd bij de leverancier. Er zit
door het impregneren een laagje over het blad dat bescherming biedt tegen vlekken. Om echt te voorkomen dat er
vlekken in het blad ontstaan is het belangrijk om zelf ook nog een aantal handelingen uit te voeren. Marmer is een
natuurproduct met een open structuur, het is onvermijdbaar dat er vloeistoffen en kleurstoffen in het materiaal
kunnen trekken. Het is vooral belangrijk om vloeistoffen op het oppervlak direct te verwijderen. Zeker gekleurde
vloeistoffen kunnen namelijk een duidelijke vlek achterlaten op het oppervlak. Wij leggen het onderhoud uit aan
de hand van drie stappen: reinigen, beschermen en onderhouden.

Reinigen
Om het blad goed te reinigen kun je Lithofin Vuiloplosser gebruiken. Dit reinigingsmiddel is zowel een
voorbehandeling om het blad te impregneren als voor het reinigen voor vlekken op het blad. Het is belangrijk
dat het onderhoudsmiddel zuurvrij is zodat het blad niet beschadigd kan raken door het onderhoudsmiddel
zelf. Doordat marmer een natuursteen is kan het niet goed tegen zuur. Giet een klein beetje van het middel op
het oppervlak en verdeel het onmiddellijk met een vochtige doek. Laat het ongeveer 10 minuten inwerken en
neem daarna het vuile water op. Spoel het oppervlak grondig met water en veeg het vervolgens droog. Als je het
onderhoudsmiddel gaat gebruiken probeer dit dan altijd eerst op een klein stukje van het blad, het liefst in de
hoek, zodat je zeker weet dat het de juiste uitwerking heeft. Twijfel je? Dan kan je altijd contact met ons opnemen!

Beschermen
Voor het beschermen van marmer kun je Lithofin Vlekstop gebruiken. Dit heeft dezelfde werking als het blad
impregneren zoals bij de leverancier al gedaan is. Voordat je een beschermlaag wil aanbrengen op het blad is
het belangrijk om eerst het blad te reinigen. Zo is het blad helemaal vrij van vuil voordat je de beschermlaag
gaat aanbrengen. Het aanbrengen voor dit onderhoudsmiddel kun je het beste doen door cirkelbewegingen te
maken met een vezeldoek en zo het middel over de tafel te verdelen. Daarna is het belangrijk om het goed te laten
drogen. Herhaal het beschermen van je marmeren blad regelmatig om er heel lang plezier van te hebben.

Onderhouden
Voor onderhoud gebruik je Lithofin Easy Clean. Dit kan voor dagelijks onderhoud gebruikt worden. Spray de
reiniger over het oppervlak zodat olie- en vetachtige resten verwijderd kunnen worden. Na een paar minuten
kun je met een vochtige doek de sprayresten afwissen. Voor optimaal resultaat is het belangrijk om de
vlekken direct te verwijderen. Zo heeft de vlek geen kans om in het marmer te trekken. Hoe vaker de tafel
schoongemaakt wordt, hoe eerder de poriën van het marmer afgesloten worden waardoor het vuil afgestoten
wordt.

