RENGØRINGS SETT FOR HARDE BENKEPLATER
(Kvarts og keramiske plater)

INNHOLD
DAGLIG PLEIE HARDE BENKEPLATER 2 stk. flasker
Produktet brukes til daglig rengjøring av arbeidsflaten på alle typer harde benkeplatene (Granitt,
Marmor, Kvarts, Keramisk).
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 som 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 FLEKKRFJERNER HARDE BENKEPLATER.

FLEKKFJERNER HARDE BENKEPLATER (SVAMP) 4 stk
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 slik at svampen er gjennomfuktet.
Gni forsiktig på flekken du ønsker å fjerne til flekken løser seg opp.
Flekkrengjørings svampen kan brukes om igjen, men vil etter noen gangers bruk bli slitt og redusert i størrelse.
Når svamen 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 elller i hull.

MIKROFIBER KLUT
Mikrofiberklutene benyttes ved daglig rengjøring av arbeidsflaten og for den endelige avtørringen.

ENGANGSHANSKER

Med regelmessig rengjøring og vedlikehold, kan man glede seg over
benkeplatene, hver dag, i mange år fremover.
Harde benkeplater (Kvarts, Granitt, Marmor og Keramisk), har egenskaper som gir kjøkkenet og badet
et unikt utseende, og er en økonomisk investering som vil vare i mange år fremover. Det finnes ingen
materialer som kommer opp mot egenskapene til harde benkeplater, og benkeplaten er den delen som
er mest i bruk og derfor mest utsatt for slitasje.
Når man har valgt harde benkeplater fra Steinriket får ikke bare et produkt med høy kvalitet og livslang
varighet, men også et unikt design som gir kvalitet og særpreg.’
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