
          

 

Het onderhoud van marmer en Belgisch hardsteen. 

Zuurhoudende/azijnachtige vloeistoffen zoals alcohol, wijn, thee, vruchtensappen en vele limonades 

kunnen doffe vlekken achterlaten. Voor onderhoud van uw blad kun u een sopje van natuurlijke 

groene zeep gebruiken. Chemische producen zoals verfverdunner, afbijtmiddel, ontstopper kunnen 

uw vensterbanken e.d. onherstelbaar beschadigen. Verwijder deze onmiddellijk met veel water en 

afwasmiddel. 

Verder moet u er rekening mee houden, dat u alle scherpe voorwerpen zoals asbakken, vazen e.d. 

voorziet van viltplakkers om krassen te voorkomen. 

 

Attentie punten: 

• Voorzie alle scherpe voorwerpen, zoals vazen, schalen, asbakken e.d. van viltplakkers om 

krassen te voorkomen. 

• Neem vochtplekken en geknoeide vrucht, wijn-, colasappen e.d. direct af. 

• Gebruik onderzetters. 

• Wilt u iets op de vensterbank leggen bij een feestje, leg er dan een zeiltje onder. 

 

Het onderhoud van composiet vensterbanken. 

Composiet vensterbanken zijn gemaakt van marmer-composiet. Dit dient niet te worden vergeleken 

met kwarts composiet welke voor keukenbladen wordt gebruikt en veel harder en kras vast is. 

Marmer composiet is dit niet en dient dus ook anders te worden gebruikt en onderhouden. 

Dit composiet bestaat voor een groot gedeelte uit marmer, dus kalkachtig materiaal. Hierop mag in 

geen geval een middel gebruikt worden wat zuur bevat. Het onderhoud is vergelijkbaar met het 

onderhoud van marmer en Belgisch hardsteen als hierboven aangegeven. 

 

Het onderhoud van graniet en basalt. 

Door de hardheid van het materiaal zijn graniet en basalt nagenoeg onderhoudsvrij. Vochtplekken 

laten nagenoeg geen sporen achter. Alvorens het product de fabriek verlaat wordt het voorzien van 

een waslaag. 

Door het aanbrengen van een impregneermiddel worden poriën gevuld en wordt het waterafstotend 

(zoals bij het in de was zetten van een auto). Het volstaat dan ook om uw granieten vensterbanken 

e.d. met een vochtige doek af te doen. Eventuele doffe vlekken of vervuiling welke zijn 

achtergebleven op het materiaal kunnen eenvoudig worden verwijderd door gebruik te maken van 

een fijn staalwol (00) zonder toevoeging van water of eventuele andere reinigingsmiddelen. 


