RENGØRINGS- OG PLEIE SETT FOR HARDE BENKEPLATER
(Granitt, Marmor og andre «åpne» steinsorter)

INNHOLD
DAGLIG PLEIE HARDE BENKEPLATER (Spray)
Produktet brukes til daglig rengjøring av arbeidsflaten på alle typer harde benkeplater.
Spray direkte på arbeidsflaten. Bruk en ren, myk, klut til å tørke overflaten og polere til ønsket resultat.
Det er alltid best å tørke opp søl når de oppstår. Men hvis noen flekker er mer krevende, la produktet
DAGLIG PLEIE HARDE BENKEPLATER virke ca. 30 sekunder tid før tørking og skylling. For spesielt
gjenstridige flekker – benytt produktet FLEKKFJERNER HARDE BENKEPLATER.

FLEKKFJERNER HARDE BENKEPLATER (svamp)
Flekkrengjørings produktet brukes for fjerning av «vanskelige» flekker og merker på arbeidsflaten på
Granitt, Marmor og annen «åpen» naturstein. Ingen øvrige vaskemidler kreves - kun «etter-skylling»
med en fuktet mikrofiberklut etter at flekkrengjøreren er brukt. Bruk engangshansker.
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Fukt svampen og klem ut overskytende vann, men slik at svampen er gjennomfuktet.
Gni forsiktig på flekken du ønsker å fjerne til flekken løser seg opp.
Flekkrengjørings svampen kan brukes flere ganger, men vil etter noen gangers bruk bli slitt og redusert i størrelse.
Når svampen er slitt benytter du en ny svamp.
Du kan klippe/ skjære flekkfjerne svampen til en størrelse som passer din rengjøringsoppgave, f.eks på steder med
lite plass eller i hull.

FORSEGLING HARDE BENKEPLATER
Forseglings produktet er spesielt formulert for forsegling av overflaten på benkeplater i Granitt og
marmor eller andre «åpne» naturstein-typer. Produktet er ferdig for bruk.
Forsegles platene, f.eks. 2 ganger pr. år, oppnås et forenklet daglig vedlikehold.
Forseglingen etterlater en usynlig hinne, gjør platene vann- og olje avvisende og beskytter mot flekker.
Har du ikke testet produktet før, så anbefaler vi at man alltid først tester på et lite synlig sted på platen.





Benkeplaten må være helt tørr før forseglingen påføres.
Påfør forseglingen med en ren lofri klut. (IKKE benytt spray).
La forseglingen trekke inn en kort stund (5-10 minutter).
Poler deretter den behandlede flaten med en lofri klut

Produktet er biologisk nedbrytbart og er ikke helsefarlig, men ikke la barn få tilgang til produktet.
Skulle uhellet være ute, og man får produktet i øynene, så skyll umiddelbart med rent vann.

MIKROFIBER KLUT - Mikrofiberklut benyttes ved daglig rengjøring av arbeidsflaten og for den
endelige avtørringen.
ENGANGSHANSKER - Bruk ved flekkfjerning og forsegling
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