
 

   

 

Richtlijnen voor gebruik en onderhoud 

Gefeliciteerd met  

uw Solid Surface  

product 



 

• Voor de dagelijkse schoonmaakbeurt 
Hoewel vloeistoffen niet in het materiaal kunnen dringen, 
kunt u een gemorst product het beste direct verwijderen. 
Hiervoor gebruikt u een vochtige microvezeldoek. Mochten 
vlekken en/of vuil zichtbaar blijven, gebruik dan een niet 
krassende schuurspons of sanitair spons  en een zachte            
schuurcre me (b.v. Cif/Dreft). Gebruik cirkelvormige          
bewegingen bij het reinigen en poets altijd het volledige 
werkblad om een egale uitstraling te behouden. LET OP: Vele            
reinigingsmiddelen bevatten zuren (bv. methyl- chloride of 
aceton). Deze moeten vermeden worden bij de behandeling 
van een Solid Surface oppervlak. Mocht er per ongeluk toch 
dergelijk reinigingsmiddel met het materiaal in aanraking 
komen, spoel dan het oppervlak grondig met veel zeepwater 
om mogelijke verkleuringen tegen te gaan. 
 
• Hardnekkig vlekken 
Voor hardnekkige vlekken en andere gewone huishoudelijke 
vlekken zoals azijn, koffie, thee, citroensap, verf, ketchup, 
rode wijn en plantaardige producten: volg dan de stappen       
die vermeld staan in de onderhoudstabel op de achterzijde. 
Door kleurstoffen, thee of fruitsappen kan er een lichte               
verkleuring ontstaan. Met bleekmiddel kan dit probleem 
worden opgelost (niet langer dan vijf minuten laten           
inwerken). Vervolgens reinigt u het oppervlak met een     
allesreiniger. Spoel daarna grondig met schoon water na. 
Nagellakvlekken kunnen met een niet-aceton houdend     
middel worden verwijderd. Spoel altijd grondig met water 
schoon. 

• Kalk 
Hard water kan na verloop van tijd kalkafzetting                 
veroorzaken. Om deze kalkafzetting rond de afvoer of       
kranen te verwijderen, gebruikt u een gewoon                     
ontkalkingsmiddel voor huishoudelijk gebruik. Laat het 2 tot 
4 minuten inwerken en verwijder het product met een      
microvezeldoek. Spoel verschillende keren grondig met    
water en gebruik daarna een tweede droge microvezeldoek.  
Gelieve contact op te nemen met een specialist voor profes-
sioneel advies indien de vlekken zichtbaar blijven. 
 
• Solid Surface spoelbakken 
Een- of tweemaal per week geeft u de spoelbak een      
schoonheidsbehandeling. Verwijder alle vet- en olievlekken 
die bij dagelijks gebruik en bereiding van voedsel op het   
oppervlak achterblijven door middel van een detergent of 
een schoonmaakmiddel voor harde materialen. Vul de    
spoelbak met verdund bleekmiddel (25% bleekmiddel en 
75% water) en wacht een half uur. Daarna de spoelbak  
spoelen of schoonvegen met een vochtige doek en de      
spoelbak is weer prachtig schoon, zonder al te veel            
inspanning. 

Wat is Solid Surface? 
 
Het is een feit dat steeds meer producten van Solid Surface vervaardigd worden. De reden hiervoor is simpel. Solid     Surface 
is functioneel, buitengewoon duurzaam en leent zich voor bijna elk type keuken en badkamer.  Solid Surface (‘solide            
oppervlakte’) is een verzamelnaam voor een kunststof materiaal dat massief en homogeen is. Het materiaal is elegant,        
antibacterieel, hygie nisch en geschikt voor keukenbladen, wastafels, douchevloeren, wanden, meubels en tal van andere     
toepassingen. Solid Surface is vuilafstotend, niet poreus en daardoor zeer gemakkelijk in onderhoud. Deze richtlijnen zullen 
uw vragen over het onderhoud van Solid Surface beantwoorden. 

Hoe houdt u Solid Surface werkvlakken schoon? 

 Sterk & Massief  

 Onderhoudsvriendelijk 

 Herstelbaar 

 Kleurrijk 

 Naadloos  

 Niet toxisch 

 Niet poreus 

 Hygie nisch 

 Duurzaam  

 Antibacterieel 

Solid Surface... 



 

   

 
   

Garantie 
U maakt aanspraak op uw garantie indien aantoonbaar is dat 
de schade is ontstaan doordat Cora Techniek een                 
ondeugdelijk product heeft geleverd. Daarmee bedoelt men 
dat het product niet voldoet aan de verwachtingen die men 
in alle redelijkheid kan verwachten van het product, in      
samenhang met het gebruik van het product. Deze garantie 
geldt in ieder geval voor spontaan ontstane scheuren,        
verkleuring of fabricagefouten waarbij de uiteindelijke      
uitvoering niet is voldaan zoals in de opdrachtbevestiging is 
overeengekomen. De exacte garantiebepalingen zijn          
afhankelijk van de gekozen materialen en het gefabriceerde 
eindproduct. Voor een volledig overzicht van onze             
garantiebepalingen verwijzen wij u graag naar onze website.  

Wij geven geen garantie indien er door derden aanpassingen 
worden gedaan aan het origineel geleverde product.        
Zichtbare lijmnaden geven niet direct recht op kosteloze 
garantie. Tevens wordt er geen garantie gegeven wanneer 
onze producten door onbekende of onbekwame installateurs 
wordt geï nstalleerd of gemonteerd (er kan naar uw monteur 
gevraagd worden).  

De garantie dekt geen schade die is veroorzaakt door: 

1. Onvoldoende of onjuist residentieel of commercieel       
gebruik, zorg of onderhoud (slag- of stootschade,                 
kalk-ophoping en    vlekvorming ontstaan door onvol-
doende onderhoud). 

2. Niet-erkende materiaalveranderingen of verkeerd         
gebruik, bv. het niet gebruiken van een snijplank of een     
onderlegger. 

3. Gebruik buiten de voor het product gespecifieerde         
omgeving. 

4. Fysische, chemische of mechanische schade. 
5. Schade door blootstelling aan overmatige hitte (bv. direc-

te verwarming) of schade door hitte-overdracht als      
gevolg van slechte warmte-isolatie van b.v. kookplaten. 

6. Onvoldoende voorbereiding of onderhoud van de           
installatieplaats. 

7. Bepaalde extra voorwaarden en beperkingen van Solid 
Surface zoals vermeld in de Gebruiks- en Onderhouds-
handleiding. 

8. Overmacht. 
9. Ontoereikende onderconstructie. 

• Hitte:  
Plaats hete pannen nooit rechtstreeks 
op een werkvlak of in een Solid       
Surface spoelbak. Gebruik altijd een 
beschermend matje, een onderzetter 
(met rubberen dopjes), een bescher-
mende spoelbakmat of laat de pan 
eerst afkoelen op het fornuis. Giet 
geen hete vloeistoffen in de Solid      
Surface spoelbak zonder vooraf de 
koudwaterkraan open te draaien.    
Kokend water mag niet rechtstreeks in 
contact komen met Solid Surface. 

 

• Krassen:  
Snijden of hakken op Solid Surface is 
niet aan te raden en zorgt voor      
krassen in het oppervlak. Op donker  
gepigmenteerde kleuren zullen      
krassen, stof en dagelijks gebruik meer 
zichtbaar worden dan op lichtere    
kleuren. Zoals op elk materiaal         
ontstaan ook op Solid Surface           
oppervlakkige krasjes door normaal 
dagelijks        gebruik. 

 
 
 

• Vlekken:  
Voor normale vlekken verwijzen wij u 
graag naar de richtlijnen voor gebruik 
en onderhoud op de achterzijde. 
Gemorste sterke chemicalie n moeten 
onmiddellijk en met overvloedig    
zeepsop weggespoeld worden om  
oppervlakteschade te voorkomen. 
Wanneer het materiaal oppervlak  
gedurende langere tijd wordt        
blootgesteld aan chemicalie n, kan er 
schade ontstaan. 

 
 

Voorkomen is beter dan genezen… 

Uw product is op zijn best, wanneer  

het met zorg wordt behandelt.  

Het materiaal is massief, homogeen en naadloos te verlijmen waardoor de meeste schade, inclusief ernstige beschadiging 
door hitte of chemicalie n, meestal ter plaatse gerepareerd kunnen worden. Dit geeft Solid Surface een duurzaam karakter. 
Om kleurverschil in toekomstige schadegevallen te voorkomen, is het van belang dat u het bijgeleverde restmateriaal goed  
bewaard. Vraag bij schade altijd advies aan een specialist! 

Wat er ook gebeurd, wanhopen is niet nodig! 



 
 

Vlekken: Procedure: 
Voor dagelijks onderhoud A-B-C 
Azijn, koffie, thee, citroensap, plantaardige stoffen, verf, ketchup A-B-C-E-I 
Vet en olieresidu A-B-C-D-I 
Kalkafzetting, zeep en mineralen A-B-F-I 
Leliepollen, saffraan, een lichte kras, schroeivlekken (sigaretten), schoen-
poetsmiddel, inkt, markeerstift 

A-B-C-E-I 

Mercurochromen, bloed, rode wijn, parfum A-B-C-D-E-I 
Vlekken van nagellak A-B-C-G-I 
Ijzer en roest A-B-C-H-I 
Jodium en schimmel A-B-C-E-I 

De volgende                                 
richtlijnen gelden voor                  

alle Solid Surface materialen: 

Onderhoudsmethode* 

CORA TECHNIEK  

SOLID SURFACE SPECIALIST  

WWW.CORATECHNIEK.NL  

A Verwijder de gemorste vlekken met een zachte microvezel doek. 

B Spoel het oppervlak met warm water en droog af met een zachte microvezel doek. 

C Gebruik een vochtige doek met een zachte schuurcre me (b.v. Cif/Dreft). 

D Gebruik een niet krassend schuursponsje (sanitair sponsje) en wrijf over de plek met een 
detergent (b.v. Dreft) of een ammoniak houdend schoonmaakmiddel voor harde  
materialen (b.v. Mr. Proper, St. Marc). 

E Gebruik een niet krassend schuursponsje (sanitair sponsje) en wrijf over de plek met  
bleekmiddel**. Spoel verschillende keren met warm water en droog af met een zachte 
microvezel doek. 

F Gebruik een niet krassend schuursponsje (sanitair sponsje) en wrijf over de plek  met een 
gewoon ontkalkingsmiddel voor huishoudelijk gebruik. Spoel verschillende keren met 
warm water en droog af met een zachte microvezel doek. 

G Gebruik een niet krassend schuursponsje (sanitair sponsje) en wrijf over de plek met   
remover zonder aceton. Spoel verschillende keren met warm water en droog af met een 
zachte microvezel doek. 

H Gebruik een niet krassend schuursponsje (sanitair sponsje) en wrijf over de plek met   
reiniger voor metalen of remover voor roest. Spoel verschillende keren met warm water 
en droog af met een zachte microvezel doek. 

I Wanneer een vlek toch zichtbaar blijft, kunt u beroep doen op uw specialist. 

* Wrijf steeds met cirkelvormige bewegingen. 

** Bleekmiddel kan het materiaal verkleuren en moet achteraf helemaal verwijderd worden 
met water. 


