ONDERHOUDSSET SOLID SURFACE GEBRUIKSAANWIJZING
geschikt voor reiniging en reparatie van solid surface-producten.

VOOR GEBRUIK ZORGVULDIG DOORLEZEN
Deze gebruiksaanwijzing a.u.b. bewaren bij de onderhoudsset.

Hartelijk dank voor de aanschaf van deze onderhoudsset.
Voor gebruik zorgvuldig doorlezen.
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gebruiksaanwijzing
tube
zakje KIT-1		
(1 x microvezeldoekje)
zakje KIT-2		
(1 x polijstmat, wit)
zakje KIT-3		
(1 x polijstmat, 1 x schuurmat-grijs)
zakje KIT-4		
(1 x polijstmat, 1 x schuurmat-grijs, 1 x schuurmat-donkergrijs)

De onderhoudsset bestaat uit vier reinigings- en reparatie-kits:
KIT-1:
KIT-2:
KIT-3:
KIT-4:

dagelijkse reiniging							(zie
jaarlijkse reiniging (max 3 keer per jaar)		
(zie
vlekken verwijderen / reparatie zeer lichte schade (zie
reparatie lichte schade						(zie
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LET OP:
Uitsluitend toepassen op 100% solid surface-producten.
Deze onderhoudsset is beslist niet te gebruiken op overige producten
zoals natuursteen, mineraalsteen, kunststof, glas, keramiek, metaal etc.
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KIT-1: dagelijkse reiniging
Uw dient uw solid surface-product dagelijks te reinigen zonder schurende of bijtende
schoonmaakmiddelen met chemicaliën.
Hoe verzorgt u de dagelijkse reiniging?
Benodigheden:
KIT-1 (microvezeldoekje)
kraanwater
Gebruiksaanwijzing:
1) Maak het microvezeldoekje lichtvochtig met water en veeg uw
solid surface-product schoon. Eventueel kunt u groene zeep of schoonmaakazijn
toevoegen.
2) uw product is weer als nieuw!
Indien u zichtbare vlekken of schades niet wegkrijgt, dan kunt u overgaan naar KIT-2.

KIT-2: jaarlijkse reiniging (max. 3 keer per jaar)
Voor een optimale zijdeglans van uw solid surface-product dient u jaarlijks (max. 3
keer per jaar) het product grondig te reinigen met KIT-2.
Of indien u vlekken niet wegkrijgt na het gebruik van KIT-1.
Benodigheden:
KIT-1 (microvezeldoekje)
KIT-2
tube pasta van het merk Cramer
kraanwater
Gebruiksaanwijzing:
1) breng een beetje pasta aan op uw solid surfaceproduct.
2) smeer met roterende bewegingen (!) de pasta uit op uw solid surface-product met
de witte polijstmat.
3) maak het microvezeldoekje lichtvochtig met water en veeg uw solid surfaceproduct schoon.
4) uw product is weer als nieuw!
Indien u vlekken of krassen niet wegkrijgt, dan kunt u overgaan naar KIT-3.

LET OP:
INDIEN U DEZE ONDERHOUDS-/REPARATIESET GEBRUIKT OP PRODUCTEN DIE GEEN SOLID SURFACE ZIJN DAN IS BURGMANS
SANITAIR NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADES. BIJ TWIJFEL A.U.B. UW LEVERANCIER RAADPLEGEN.
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KIT-3: vlekken verwijderen/reparatie zeer lichte schade
Indien u vlekken of lichte krassen niet wegkrijgt op uw solid surface-product na het
gebruik van KIT-2, dan kunt u overgaan naar KIT-3.
LET OP: eerst KIT-2 gebruiken alvorens u overgaat naar KIT-3
Benodigheden:
KIT-1 (microvezeldoekje)
KIT-3
tube pasta van het merk Cramer
kraanwater
Gebruiksaanwijzing:
1) breng een beetje pasta aan op uw solid surfaceproduct.
2) smeer met roterende bewegingen (!) de pasta gedurende enkele minuten uit op uw
solid surface-product met de schuurmat-grijs.
3) breng daarna nogmaals een beetje pasta aan op uw solid surfaceproduct
4) smeer met roterende bewegingen (!) de pasta gedurende enkele minuten uit op uw
solid surface-product met de witte polijstmat.
5) maak het microvezeldoekje lichtvochtig met water en veeg uw solid surfaceproduct schoon.
6) uw product is weer als nieuw!
Indien u vlekken of krassen niet wegkrijgt, dan kunt u overgaan naar KIT-4.

Dit product is niet geschikt voor reparatie van diepe putten en/of afgebroken stukjes
solid surface.

LET OP:
INDIEN U DEZE ONDERHOUDS-/REPARATIESET GEBRUIKT OP PRODUCTEN DIE GEEN SOLID SURFACE ZIJN DAN IS BURGMANS
SANITAIR NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADES. BIJ TWIJFEL A.U.B. UW LEVERANCIER RAADPLEGEN.
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KIT-4: reparatie lichte schade
Indien u vlekken, krassen of lichte oppervlakkige schades niet wegkrijgt op uw solid
surface-product na het gebruik van KIT-3, dan kunt u overgaan naar KIT-4.
LET OP: eerst KIT-3 gebruiken alvorens u overgaat naar KIT-4
Benodigheden:
KIT-1 (microvezeldoekje)
KIT-4
tube pasta van het merk Cramer
kraanwater
Gebruiksaanwijzing:
1) breng een beetje pasta aan op uw solid surfaceproduct.
2) smeer met roterende bewegingen (!) de pasta gedurende enkele minuten uit op
uw solid surface-product met de schuurmat (donkergrijs grof).
3) breng daarna nogmaals een beetje pasta aan op uw solid surfaceproduct
4) smeer met roterende bewegingen (!) de pasta gedurende enkele minuten uit op
uw solid surface-product met de schuurmat (grijs).
5) breng daarna nogmaals een beetje pasta aan op uw solid surfaceproduct
6) smeer met roterende bewegingen (!) de pasta gedurende enkele minuten uit op
uw solid surface-product met de witte polijstmat.
7) maak het microvezeldoekje lichtvochtig met water en veeg uw solid surfaceproduct schoon.
8) uw product is weer als nieuw!
Indien u vlekken of schades niet wegkrijgt, dan dient u contact op te nemen met uw
leverancier.

Dit product is niet geschikt voor reparatie van diepe putten en/of afgebroken stukjes
solid surface.

LET OP:
INDIEN U DEZE ONDERHOUDS-/REPARATIESET GEBRUIKT OP PRODUCTEN DIE GEEN SOLID SURFACE ZIJN DAN IS BURGMANS
SANITAIR NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADES. BIJ TWIJFEL A.U.B. UW LEVERANCIER RAADPLEGEN.
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Voor vragen, opmerkingen of nabestellingen
kunt u contact opnemen met
Burgmans Sanitair of met uw leverancier.
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Burgmans Sanitair B.V.

Venkelbaan 42
2908 KE Capelle aan den IJssel
Tel. 010-2271889
Fax 010-4586840
info@burgmanssanitair.nl
www.burgmanssanitair.nl

Drukfouten voorbehouden

