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GEBRUIK, REINIGING EN
ONDERHOUD VAN SILESTONE®

EN ECO BY COSENTINO®

DAGELIJKSE REINIGING EN ONDERHOUD

Silestone® en ECO by Cosentino® zijn oppervlakken met een lage poreusheid. Hierdoor 
zijn ze zeer goed bestand tegen dagelijkse vlekkenmakers bij huishoudelijk gebruik. Voor 
de reiniging van Silestone® of ECO by Cosentino® raadt Cosentino S.A. het gebruik van 
Q-Action aan. Indien dit product niet voorhanden is, dan is de beste optie het gebruik 
van water en een neutrale zeep.

REINIGING VAN HARDNEKKIGE VLEKKEN

Voor hardnekkige vlekken die meer aandacht vragen kunnen sommige van de hieronder 
aangegeven handelingen worden uitgevoerd:

VETVLEKKEN

Breng Q-Action aan op de vlek en wrijf deze met een zachte, niet krassende schuurspons 
weg. Spoel daarna af met water en droog het oppervlak. 

KALKAANSLAG (afdrukken van glazen)

Gebruik bij voorkeur Viakal of natuurlijk azijn op het oppervlak en laat het 1 minuut 
inwerken. Wrijf zorgvuldig uit en spoel na met water. Droog vervolgens het oppervlak. 
Volg altijd de door de fabrikant opgegeven gebruiksaanwijzingen. Breng het product 
tegen kalkaanslag niet op andere materialen (kranen, wasbak, enz.) dan het oppervlak 
aan, dit kan de afwerking van deze materialen aantasten.

SILICONENRESTEN

Gebruik een bot schraapmesje en CleanColorsil (of een oplosmiddel dat geen 
dichloromethaan samenstelling bevat) op de vlek en wrijf deze met een zachte, niet 
krassende schuurspons schoon. Spoel daarna af met veel water en droog na. Deze vlekken 
kunnen het best meteen na de installatie worden verwijderd.

ALGEMENE GEBRUIKSADVIEZEN



HARDNEKKIGE VLEKKEN

Giet in geval van hardnekkige vlekken Q-Action op de bevuilde plek en laat het 2 
minuten inwerken. Wrijf de vlek vervolgens met een zachte, niet krassende schuurspons 
weg, spoel met een ruime hoeveelheid water af en droog het oppervlak.

REINIGING VAN LEATHER OF VOLCANO AFWERKINGEN

Voor de dagelijkse reiniging van deze oppervlakken raadt Cosentino S.A. het gebruik 
van Q-Action of water met een neutrale zeep aan. Gebruik voor hardnekkige vlekken 
een zachte, niet-krassende schuurspons. Schuur niet te hard op de plek. Deze 
afwerkingen zijn ruwer, waardoor ze gevoeliger zijn voor schuursporen. Vandaar dat 
zij zorgvuldiger onderhoud vergen.

SCHOKBESTENDIGHEID

Een van de opvallende eigenschappen van deze oppervlakken is de hoge 
schokbestendigheid. Echter, elk type slag of stoot tegen bijvoorbeeld scherpe hoeken, 
dunne randen enz. Moet vermeden worden.

HITTEBESTENDIGHEID

Plaats hete pannen na gebruik niet direct op het oppervlak. Gebruik hiervoor altijd 
een onderzetter (indien mogelijk van rubber) totdat deze voorwerpen zijn afgekoeld. 
De reden van deze maatregel is dat temperatuurwisselingen (warm-koud) een 
temperatuurschok kunnen veroorzaken welke het oppervlak kan beschadigen.



PRECAUCIONES

No coloque en el exterior, ni en lugares expuestos a radiación U.V. directa.

No coloque encima objetos recién retirados del fuego. Utilice un salvamanteles.

No use hidrofugantes, selladores, abrillantadores, etc. 

No repulir.

No utilice decapantes, sosa cáustica o productos con un PH superior a 10. Si usa 
lejía o disolvente, debe aclarar con abundante agua y nunca dejarlos en contacto 
permanente. Evite cualquier producto con base de cloro y el contacto con ácido 
fluorhídrico.

No use desengrasantes con carga mineral alta o productos muy enérgicos. 

Evite utilizar estropajos metálicos.

La utilización de este tipo de productos puede conllevar a la pérdida de la garantía 
del producto.

Ejemplos de productos que no debe utilizar sobre Silestone® y ECO by Cosentino®: 
decapantes de pintura, productos para lavar brochas o metales, productos de 
limpieza para el horno, productos de limpieza con cloro de metileno, ácidos para 
desatascar el desagüe o disolventes de esmalte de uñas con acetona.

En el caso de que sean vertidos algunos de estos productos, elimínelos lo antes 
posible con abundante agua y jabón neutro.

Consulte las páginas Web www.silestone.com  y www.ecobycosentino.com para 
más detalles y métodos de limpieza, mantenimiento en general y exposición a 
sustancias químicas.

En caso de producirse un uso no conforme a lo recogido en este documento, la garantía 
no tendrá efecto.

Cosentino® declara su conformidad con la Directiva del Consejo, del 21 de diciembre 
de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre 
los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios.
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COSENTINO THE NETHERLANDS
Florijn 6 / NL-5751 PC Deurne / Nederland

Tel.: +31 (0)493-326910
Fax.: +31 (0)493-326911

Info.nl@cosentinogroup.net / www.silestone.com

COSENTINO BELGIUM
Koeweidestraat 44 / B-1785 Merchtem / België

Tel.: +32 (0)52/21 66 73
Fax: +32 (0)52/21 81 73

Info.be@cosentinogroup.net / www.silestone.com
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Meer informatie over NSF gecertificeerde kleuren is te vinden
op de officiële website: www.nsf.org


