
 Hardsteen  

Gezoet 

 
Onze producten worden met de meeste zorg en oog voor kwaliteit gemaakt. Wij adviseren u om zich 
aan de onderhouds- en gebruiksvoorschriften te houden zoals deze hieronder omschreven zijn. Op 
die manier kunt u tot in lengte van jaren genieten van uw aanschaf.  
 
Eigenschappen van hardsteen 
Hardsteen is een sedimentair gesteente en behoort tot de kalksteengroep. Het is ontstaan door 
afzetting van klei, zandkorrels, vegetatie en dierlijke organismen. Hardsteen staat bekend om zijn 
resten van crinoïden, diertjes met een kalkskelet, die veelal op de zeebodem leven. Bij het afsterven 
bleef hun kalkskelet op de boden achter. Samen met de calcietafzetting werd het geheel aan elkaar 
gesmeed. Hierdoor vormde zich in de loop van miljoenen jaren de blauwe hardsteenlagen.  
 
Hardsteen is net als graniet en marmer een natuurlijk materiaal. Enkele van de eigenschappen die 
zich voor kunnen doen zijn: kleine haarscheurtjes en mineraal- of kleurconcentraties. Voorts is het 
mogelijk dat er bij strijklicht kleine puntjes in het oppervlak te zien zijn. Deze natuurlijke 
eigenschappen behoren bij natuursteen en zijn daarom niet te vermijden. 
 
Onderhoudsvoorschriften 

 
StoneTech Hardsteen Olie 
StoneTech Hardsteen Olie is een impregneermiddel. Het bemoeilijkt het binnendringen 
van water, olie en vet in steenoppervlak. Daardoor zijn verontreinigingen gemakkelijker te 
verwijderen en wordt vlekvorming aanzienlijk tegengegaan. Wij raden u aan bij gezoet 
hardsteen het blad minimaal twee keer per jaar te beschermen met StoneTech Hardsteen 
Olie.  
 
StoneTech Natuursteen Werkbladreiniger 
Wij adviseren u om dagelijks uw werkblad te reinigen met een vochtige doek, eventueel 
met een zacht schoonmaakmiddel. Regelmatig gebruik van StoneTech Natuursteen 
Werkbladreiniger versterkt de beschermende werking van het impregneermiddel.   
 
 

 
Gebruiksvoorschriften 

 Ga nooit op het werkblad zitten of staan; 

 Plaats hete pannen nooit rechtstreeks op het werkblad; 

 Laat de onderbouwvaatwasser nooit met geopende deur uitwasemen; 

 Vermijd contact met scherpe voorwerpen. Gebruik altijd een snijplank; 

 Vermijd contact met chemicaliën zoals verfafbijt, kwastreinigers, metaalreinigers, 
ovenreinigers of gootsteenontstoppers; 

 Laat vloeistoffen zoals rode wijn, bietensap, natte theezakjes, olie en vloeibaar vet niet 
onnodig lang op het blad achter; 

 Voorkom dat zuurhoudende producten zoals Cillit Bang en andere 
badkamerreinigingsmiddelen alsmede voedingsmiddelen zoals citroen, azijn, champagne en 
sinaasappelsap langere tijd in kunnen trekken; 

 Verwijder vuil en vlekken direct.  


