Reiniging en onderhoud van vensterbanken
van natuursteen of marmercomposiet
Allereerst gefeliciteerd met de aankoop van uw woning namens Nibo Stone. In uw woning zijn vensterbanken van
natuursteen of marmercomposiet geplaatst welke door Nibo Stone zijn geleverd. Wij adviseren u de vensterbanken
uitsluitend met de hieronder vermelde onderhoudsset te behandelen. Door de verwerking van deze producten
wordt het stenen oppervlak optimaal gereinigd, beschermd en onderhouden.
HMK M521 NATUURSTEEN-ONDERHOUDSSET – watergedragen
U kunt deze onderhoudsset bestellen in onze webshop: www.nibostone.nl/webshop. Hieronder treft u de
gebruiksaanwijzing:

Omschrijving
HMK M521 is een speciaal samengestelde set voor het reinigen, beschermen en onderhouden van natuurstenen
vensterbanken met een gepolijst of fijngezoet oppervlak. De onderhoudsset is tevens geschikt voor vensterbanken
van marmercomposiet. Door de verwerking van deze producten wordt het stenen oppervlak optimaal gereinigd,
beschermd en onderhouden. De onderhoudsset is bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Vooraf
Lees de etiketten voor de verwerking per product goed door. De verpakking is uit milieuvriendelijk materiaal
samengesteld. Test het product voordat u begint op een opvallende plaats om het effect en de werktijd te bepalen.

Gebruikersaanwijzing
Het te behandelen oppervlak met HMK R155 Grondreiniger -zuurvrij grondig reinigen. De steen na de reiniging
goed laten drogen (ca. 24 uur). Op de schone, droge, vet- en olievrije ondergrond HMK S232 Vlekstop - zonder
oplosmiddelen met een kwast vol en gelijkmatig opbrengen en verdelen. Bij sterkzuigende oppervlakken wordt
meerdere malen opbrengen aanbevolen. Als HMK S232 Vlekstop - zonder oplosmiddelen na 15 minuten niet
volledig is opgenomen, het restant wegnemen met een niet-pluizende doek. De beschermende werking zal zich
ontwikkelen in 24 uur.
Voor regelmatig onderhoud adviseren wij HMK P301 RSP - drie in één te gebruiken.

Waarschuwing
-

Buiten bereik van kinderen houden.

-

Het achtergebleven bestanddeel is niet schadelijk voor de gezondheid.

-

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

-

Bij twijfel altijd contact opnemen met Nibo Stone (T 077 382 15 41)

-

Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is op aanvraag verkrijgbaar.

