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Progé Stone marmercomposiet: garantie en onderhoud
Het marmercomposiet is zoals het woord composiet zelf zegt een samenstelling
uit verschillende grondstoffen. Het bestaat voor 95% uit natuursteen met daaraan toegevoegd kunstmatige harsen en pigmenten. Resultaat is een prachtig
homogeen eindproduct met een zeer luxueuze uitstraling.

Toepassingen
Onze marmercomposiet vensterbanken zijn enkel en alleen geschikt voor binnengebruik. Marmercomposiet is krasgevoelig,
wij raden u aan geen scherpe voorwerpen zoals bijvoorbeeld metalen voorwerpen op de vensterbank te leggen. Let op met het
verschuiven van voorwerpen zoals bijvoorbeeld bloempotten. Schuif deze niet over de vensterbank, maar til deze op. Vensterbanken
zijn geen zitplek en zijn niet geschikt om op te gaan staan. Wij raden u aan geen producten met vloeibare stoffen op de vensterbank
te plaatsen, dit om te voorkomen dat deze omvallen en de vensterbanken verontreinigen.

Montage
De ondergrond dient vlak en schoon te zijn. Montage kan in cement of flexibel tegellijm en de vensterbank dient spanningsvrij
gemonteerd te worden. In specie gezette vensterbanken ca. 5 tot 6 weken laten drogen en in lijm gezette vensterbanken ca. 3 tot
4 weken uit laten harden alvorens te belasten. Deze droogtijden zijn richtlijnen, door weersomstandigheden en/of seizoensinvloeden
kunnen de droogtijden sterk worden beïnvloed.

Reinigen
Indien er een verontreiniging is ontstaan dan raden wij u aan de vensterbanken direct te reinigen. Agressieve schoonmaakmiddelen
en schuurmiddelen mogen niet gebruikt worden. Reinig de vensterbank alleen met lauw water met een zacht schoonmaakmiddel,
deze dienen te allen tijde zuur- en vetvrij te zijn. Na het reinigen de vensterbanken droogmaken. Om tussentijdse vlekken te verwijderen adviseren wij gebruik te maken van het reinigingsmiddel K36, conform richtlijnen van de producent. Agressieve schoonmaak-middelen worden met deze symbolen vermeld:

Uitsluitingen
Progé BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar
geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel, deze
vaststelling geschiedt op eigen risico.
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