
DAGELIJKS ONDERHOUD DIRESCO 2020 

Gekend om eenvoud in onderhoud 

• Voor dagelijks gebruik en verwijderen van 

bijvoorbeeld: vingerafdrukken, vetvlekken, 

etensresten, vloeistoffen en opgedroogde 

vloeistoffen is het aangeraden om te reinigen 

met voldoende warm water in combinatie met 

een neutrale reiniger en een zuivere vochtige 

doek. Droog na met een zachte doek. Let op 

met afwasmiddelen. Hierbij dient goed 

nagespoeld te worden om filmvorming te 

voorkomen. 

• Glasreiniger kan gebruikt worden als snelle, 

tussentijdse oplossing. Let hierbij op dat deze 

reiniger niet op alcohol- of siliconenbasis is. 

De PH waarde van de reiniger dient tussen 

PH5 en PH9 te liggen. 

• Vloeistoffen zoals thee, wijn, koffie, sappen 

van groenten of fruit liefst direct verwijderen. 

Alhoewel deze niet in het oppervlak kunnen 

dringen, kunnen ze er zich wel aan 

vasthechten. Dit kan leiden tot 

hardnekkige vlekken. 

• Vingervlekken laten zich bij een gepolijst en 

velvet oppervlak met een passende 

glasreiniger eenvoudig verwijderen. 

 

 

 

WEKELIJKS ONDERHOUD DIRESCO 2020 

Voor een wekelijkse en meer grondige 

reiniging adviseren wij het gebruik van onze 

“Quartz Cleaner” in combinatie met 

voldoende warm water. De reiniging vindt in 5 

eenvoudige stappen plaats: 

1. Verwijder met een zachte spons de grootste 

vervuiling van het oppervlak 

2. Wrijf met een natte spons een kleine 

hoeveelheid “Quartz Cleaner” over de vlek 

3. Laat 5 minuten inwerken 

4. Spoel goed na met voldoende water tot alle 

residu’s verwijderd zijn 

5. Veeg droog met een doek 

Bekijk aandachtig de gebruiksaanwijzing van 

de “Quartz Cleaner”. De Diresco “Quartz 

Cleaner” zorgt voor een optimaal en zuiver 

resultaat door de unieke formule met zeer 

fijne korrel en heeft bovendien een 

aangename frisse geur. De “Quartz 

Cleaner” is verkrijgbaar via de handelaar waar 

u uw kwartscomposiet heeft aangekocht. 

Gebruik nooit een schuurmiddel, 

schuursponsje of staalwol. Dit kan het 

oppervlak beschadigen en doffe 

vlekken veroorzaken. 

 

 

 

HARDNEKKIGE VERONTREINIGING DIRESCO  

• Opgedroogde vlekken, silicone vlekken of 

waterkalk afzetting zijn voorbeelden van 

hardnekkige vlekken welke meer aandacht 

vereisen. 

• Gebruik na overleg met uw leverancier een 

schoonmaakproduct dat hiervoor geschikt 

is. Het is van belang dat een zachte spons, 

microvezeldoek of keukenrol wordt gebruikt 

zodat er geen beschadigingen aan het 

oppervlak optreden door het intensief en 

krachtig poetsen. Agressieve middelen 

• Let op dat u geen reinigingsmiddel gebruikt 

dat chloor, kleurmiddel, zuren, ammoniak, 

aceton of chemische stoffen bevat. Ook 

producten met een PH-waarde hoger dan 10 

of sommige tabletten voor de vaatwasser 

moeten vermeden worden. 

• Bepaalde agressieve chemicaliën 

(ovenreinigers, ontstoppers,…) kunnen 

blijvende schade toebrengen aan het 

oppervlak. Trichloorethaan, 

methyleenchloride, verfstripper en 

schoonmaakmiddelen met een hoge alkaline 

waarde kan u het beste vermijden. Gebruik 

geen schoonmaakproducten op basis van 

marmermeel of op basis van siliconen. 

Vermijd contact met markeer- of drukinkten. 

 


