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Solid surface
Producten: Luca vasca baden, Luca opzetwastafels, Luca fonteinen, Luca nissen

Solid Surface betekent letterlijk ‘duurzaam oppervlaktemateriaal’. Het is een nieuwe generatie
van gegoten of gespoten minerale polymeer-producten. Solid Surface is een mix van speciale
harsen met minerale vulstoffen op aluminiumbasis. Het homogene materiaal kan op
verschillende manieren worden samengesteld, maar is meestal een binding van een hars met
aluminiumtrihydraat (ATH) en kleurdragers. Door deze combinatie ontstaat een zeer homogeen,
niet poreus en hygiënisch materiaal. 

Solid Surface is massief, door en door gekleurd, zeer sterk, brandwerend, vuilafstotend en
onderhoudsvriendelijk. Ook een prachtige eigenschap is het matte oppervlak dat het product
zijn luxe uitstraling geeft.

Onderhoud
Vermijd te allen tijde het gebruik van chloor, azijn, aceton of andere schoonmaakproducten
waar oplosmiddelen en zuren in zijn verwerkt. Aanbevolen wordt het gebruik van milde
reinigers, bijvoorbeeld op basis van groene zeep. Ook zijn er speciale Solid Surfacereinigers
verkrijgbaar. Watertemperaturen boven 60 graden Celsius kunnen schade aanrichten aan het
materiaal.

Schoonhouden
·Na gebruik afnemen met een zachte, niet schurende doek;
·Vlekken (bijvoorbeeld haarverf, nagellak e.d.) z.s.m. verwijderen om intrekken te voorkomen;
·Geen bijtende, chloorhoudende, azijnhoudende en andere zure en agressieve middelen
gebruiken.

Verwijderen lichte vlekken, gebruikerssporen en krassen
·Kalkvlekken zijn het beste te verwijderen met (verdund) schoonmaakazijn. Laat azijn nooit
intrekken en spoel het oppervlak na contact met azijn direct na met water;
·Gebruikssporen of lichte krassen in het oppervlak kunnen met behulp van een licht
schuurmiddel of een fijne pannenspons (Scotch Brite) verwijderd worden;
·Het verwijderen van diepe krassen, scheurtjes of barsten is een klus die voorbehouden is aan
bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn.

Verwijderen hardnekkige vlekken
Probeer vlekken altijd eerst te verwijderen met de zachte zijde van de schuurspons.
Hardnekkige vlekken kunnen verwijderd worden met een schuursponsje en een schurend, niet
zuurhoudend, reinigingsmiddel. Werk hierbij altijd in cirkelvormige draaibewegingen, waarbij
weinig druk wordt uitgeoefend. 


