
                               Composiet gezoet / geborsteld  

 
 
 

 
 
De Compostone bladen van G&G worden met de meeste zorg en oog voor kwaliteit vervaardigd. 
Wij adviseren u om, zodat u tot in lengte van dagen kunt blijven genieten van uw aanschaf, zich aan de 
onderhoudsvoorschriften te houden zoals hieronder omschreven 
 
Eigenschappen van Compostone 
 
Compostone is een kunstmatig vervaardigd plaatmateriaal uit een verbinding van natuurlijke gesteenten zoals, 
graniet en/of kwartskorrels, kleurstoffen en kunsthars op polyester basis. Het heeft een volledig gesloten 
oppervlak, waardoor het in gepolijste uitvoering nagenoeg geen onderhoud vraagt omdat er geen vet, vuil of aan 
de andere kant in kan trekken. Wel is oppervlakte vervuiling mogelijk, daarom raden wij u aan het blad te 
onderhouden met het meegeleverde Stonetech natuursteen werkbladreiniger. 

 
Onderhouds- en gebruiksvoorschriften 
 
Bij gezoete of geborsteld/leather Compostone is de oppervlakte structuur van glanzend, glad gesloten veranderd 
in een licht, open structuur. Hierdoor is het werkblad gevoeliger voor vingerafdrukken en vetvlekken. 
Voordat uw werkblad de fabriek verlaat heeft het een voorbehandeling gehad. 
Men moet er rekening mee houden, dat gezoete en geborsteld/leather oppervlakken, minder egaal van kleur zijn 
dan de glanzende versie. 
 

Onderhoudsadvies 
• Wij adviseren u om dagelijks uw werkblad te reinigen met een vochtige doek, eventueel 
met een zacht schoonmaakmiddel,  
evenals regelmatig  Stonetech natuursteen werkbladreiniger te gebruiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gebruiksvoorschriften 
 
• Nooit op het werkblad gaan zitten of staan 
• Nooit hete pannen rechtstreeks op het werkblad plaatsen. (hot spot) 
• Onderbouwvaatwasser nooit met geopende deur uit laten wasemen. 
• Contact met scherpe voorwerpen vermijden, gebruik altijd een snijplank. 
• Contact met chemicaliën, zoals verfafbijt, kwastreinigers, metaalreinigers, ovenreinigers of 
gootsteenontstoppers vermijden. 
• Gebruik nooit een schuurmiddel, dit kan de polijst laag beschadigen en veroorzaakt doffe plekken. 
• Gebruik zeker geen schuursponsje of staalwol. 
• Gebruik geen schoonmaakmiddelen die bleekmiddel of ammoniak bevatten of een hogere PH waarde dan 10 
bevatten. Let dus op met sommige tabletten voor de vaatwasser. 
• Gebruik geen schoonmaakmiddel op basis van siliconen. 
• Voordat u het werkblad in gebruik neemt, dient u het eerst te reinigen 
 met Stonetech natuursteen werkbladreiniger. 


