
 

 
 

EINDGEBRUIKER 
 

ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN DIRESCO STONE  
 
 

Diresco is binnen de Benelux de enige producent van composietsteen en staat garant voor z’n 
kwaliteit, die dankzij de inzet van alle medewerkers op ieder niveau binnen het bedrijf nog 
steeds verbeterd wordt. 
 
Diresco Stone is – meer dan de duurzaamste natuursteen – krasvaster, waterdicht, kleur- en 
maatvast, vorst- en corrosiebestendig en heeft een uitmuntende mechanische sterkte. 
Deze “Engineered Stone” laat zich in bijna iedere omgeving en onder de meest uiteenlopende 
omstandigheden probleemloos toepassen.  
Bovendien laat het zich perfect combineren met andere materialen, zoals roestvrij staal, steen, 
hout of glas. 
 
          
De platen zijn verkrijgbaar in drie diktes: 
 

• 12mm 
• 20mm 
• 30mm 

 
en in drie afwerkingen: 
 

• Blinkend (polished) 
• Easy Clean Verzoet (honed) 
• Anticato (shot blasted – niet alle kleuren) 

 
De standaard maat van onze slabs is 300 x 140cm. 
 
Voor meer informatie kan u zich steeds wenden tot: 

a. onze website www.diresco.be 
b. onze commerciële dienst (te bereiken via bovenstaande gegevens) 
c. een van onze verdelers: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.diresco.be/


DAGELIJKS ONDERHOUD 
 

Normaal onderhoud is de eenvoudigste manier om Diresco Stone jarenlang glanzend en 
stralend mooi te houden. Dagelijks reinigen met een vochtige doek en een neutraal 
schoonmaakproduct (bijvoorbeeld afwasmiddel) of een oplossing van azijn met water. 
In de gespecialiseerde handel zijn ook specifieke onderhoudsproducten voor kwartscomposiet 
verkrijgbaar (bijvoorbeeld LITHOFIN MN easyclean). 
 
Indien een iets intensievere schoonmaakbeurt vereist is, wordt een sopje van warm water en 
CIF CREAM (wit neutraal) aangeraden. Geen gewoon huishoudschuurmiddel en zeker geen 
produkt op basis van bleekmiddel. Maak het blad schoon met een schone doek en spoel na met 
voldoende proper warm water. 
 
Hardnekkige vlekken worden meestal verwijderd door CIF CREAM onverdund op een zachte 
spons aan te brengen. Flink vegen op de vlek en naspoelen met  voldoende proper warm water. 
 
Gemorste dranken en/of voedsel dienen zo snel mogelijk opgeruimd te worden! Vooral koffie en 
thee zijn vanwege hun agressieve eigenschappen moeilijker verwijderbaar na opdroging.  
 
Materialen die na opdrogen hard worden (zoals kauwgum, mosterd, vet,…) dienen eerst 
weggeschraapt te worden met behulp van een stompe kunststof schraper. Daarna 
schoonmaken met een oplossing van huishoudazijn en water (volg steeds de aanwijzigingen 
van de fabrikant). Hierna spoelen met proper water. 
 
 

OPGELET! 
 

• Gebruik nooit een schuurmiddel. Dit kan de polijstlaag beschadigen en doffe vlekken 
veroorzaken. 

 
• Gebruik zeker geen schuursponsje of staalwol. 

 
• Gebruik geen schoonmaakmiddelen die bleekmiddel of ammoniak bevatten, of met een 

PH waarde hoger dan 10. Let dus op met sommige tabletten voor de vaatwasser. 
 

• Bepaalde agressieve chemicaliën - zoals bijvoorbeeld in ovenreinigers of ontstoppers - 
kunnen blijvende schade toebrengen aan het oppervlak. 

 
• Gebruik geen onderhoudsmiddelen op basis van siliconen. 

 
• Vermijd contact met markeer- of drukinkten. 

 
• Zet NOOIT hete pannen, kookpotten of toestellen rechtstreeks op het oppervlak maar 

gebruik een onderzetter! 
 

• Kwarts is harder dan metaal (keukenmes). Gebruik dus altijd een snijplank bij het 
verwerken van voedingsmiddelen ten einde metaalsporen op het materiaal te vermijden. 
Messen worden ook snel bot indien direct gebruikt op het blad.  

 
• Ga nooit op het blad zitten of staan. Dit om scheuren door extreme spanningen te 

vermijden. 
 

• Gezien de dichtheid van het materiaal (niet poreus) krijgen bacteriën en schimmels geen 
kans. Onze kwartscomposiet is dus uitermate geschikt voor het bereiden van voeding en  
wordt aanvaard als ondergrond in het H.A.C.C.P.-Hygiëneplan. 
 

 



INGEBRUIKNAME VERZOETE EN ANTICATO (GESTRAALDE) DIRESCO STONE 
 
Bij deze afwerkingen is de oppervlaktestructuur veranderd van blinkend (dicht) naar een 
oppervlak vol weerhaakjes. Hierdoor is de plaat meer gevoelig voor vingerafdrukken en/of 
vetvlekken. 
 
Om dit te voorkomen wordt het blad best vóór ingebruikname ingewreven met een in de 
gespecialiseerde handel verkrijgbare vlekstop (bijvoorbeeld LITHOFIN MN PROTECTOR voor 
composiet). Hierdoor worden de “weerhaakjes” gevuld met deze substantie.  
 
Zorg altijd, vooraleer met deze behandeling aan te vangen, dat het onbehandelde oppervlak 
goed gereinigd is. Bij een anticato versie altijd eerst kuisen met een hogedrukreiniger zodat de 
“putjes” geen zaagstof of –slib meer bevatten. Als het oppervlak niet naar behoren gekuist is, 
kan dit na de behandeling terug zichtbaar worden. 
 
Wij raden aan om nadien het blad verder te onderhouden met bijvoorbeeld LITHOFIN MN EASY 
CLEAN. Gelieve dit te bespreken met uw keukenleverancier. 
 
Om de kleur naar boven te brengen - vooral bij de anticato versie - gebruikt u best ook een in de 
gespecialiseerde handel verkrijgbare kleurverdieper. 
Opgelet! Dit is geen vlekstop product en dus niet voldoende om de plaat te beschermen.  
Er bestaan echter ook gecombineerde producten (vlekstop/kleurverdieper). Gelieve hieromtrent 
uw leverancier te raadplegen. 
 
Indien deze richtlijnen gevolgd worden zullen er weinig of geen problemen opduiken.  
Men moet er echter wel rekening mee houden dat deze versies minder egaal van kleur zijn dan 
de glanzende versie. 

 
 

GARANTIE 
 
Elke klacht over onze composietplaat moet schriftelijk gemeld worden aan de verdeler binnen 
28 dagen vanaf de plaatsing van de steen. 
 
De garantie vervalt in volgende gevallen: 
 

• Gevelbekleding voor buiten, zwembadbekleding of enige andere toepassing waarbij de 
composietplaat blootgesteld wordt aan chemicaliën, extreme verhitting, vlammen of 
ultraviolette stralen. 

• Schade toegebracht door het plaatsen van hete kookpotten of materialen. 
• Schade toegebracht door trichloorethaan, methyleenchloride, verfstripper en 

schoonmaakmiddelen met een hoge alkaline- of PH-waarde. 
 

De meeste producten voor de particulier, die in de handel verkrijgbaar zijn, kunnen geen schade 
veroorzaken aan de platen. Er worden echter soms door professionele schoonmaakfirma’s 
agressieve producten gebruikt, onder andere voor eindschoonmaak in nieuwbouw, die het 
oppervlak kunnen aantasten. Gebruik ook geen schoonmaakproducten op basis van 
marmermeel, Chloor of bleekwater. 

 
 

VOETNOOT 
 
Deze informatie werd met grote zorg verzameld en dient louter als indicatie. Ze biedt geen 
enkele garantie en dient als hulpmiddel en extra geheugensteun voor de verwerking en het 
onderhoud van composietsteen.  
 

 

 


