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MATERIAAL
Mineraal gietwerk is een kwalitatief hoogwaardige en extreem sterke composiet.
Bestaande uit ca. 80% natuurlijke mineralen - zoals bijv. marmermeel of zandsteen/kwartszand die met aangepaste harsen worden verbonden. Dit materiaal wordt omhuld met een kleurverlenende
harslaag.

PRODUCTVOORDELEN
∙ Wastafels uit één gietsel zonder scherpe randen of overgangen aan de hoeken en handgrepen
∙ Hoogglanzend
∙ Hygiënische, niet-poreuze oppervlakken
∙ Gemakkelijk te onderhouden
∙ Onverslijtbaar: Afbrokkelingen en brandvlekken kunnen met polijstpasta of een speciaal
reparatieset worden hersteld/verwijderd (gebieden met gekleurde markeringen zijn uitgesloten)
∙ Aangenaam warme haptiek
∙ Lange levensduur
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REINIGING EN VERZORGING
∙ Voor de reiniging adviseren wij gewone, niet -schurende of -bijtende reinigingsmiddelen, zoals bijv. Pril, Ajax Glasreiniger, Frosch azijn- en citrusreiniger
∙ Verwijder voorkomende vervuilingen zo snel mogelijk. Wij adviseren een schone, vochtige en zachte allesreinigerdoek
of spons te gebruiken en handwarm water. Vaak zijn dan geen reinigingsmiddelen nodig. Vervolgens droog nawrijven
⋅ Gemorste agressieve substanties moeten direct worden verwijderd
∙ Tegen de meeste chemicaliën zijn de wastafels bestand. Uitzonderingen zijn sterk geconcentreerde zuren en logen
∙ Hoge bestendigheid verandering watertemperatuur tot 65 °C
∙ Ook kunnen hogere watertemperaturen, bijvoorbeeld bij een thermische desinfectie, het oppervlak van de wastafel niet
schaden, het is bestand tegen 80 °C gedurende 5 minuten
⋅ Bescherm de oppervlakken van gegoten mineraal tegen extreme blootstelling aan licht en tegen zware, scherpe, krassende en hete, bijtende, zuurhoudende voorwerpen
∙ Wastafels van gegoten mineraal kunnen met een fijnkorrelige polijstpasta (bijv. Autopolitur) speciaal verzorgd worden
(gebieden met gekleurde markeringen zijn uitgesloten)
MONTAGE
∙ Montage alleen door personen die bekend zĳn met de montage van het product en die hebben de nodige kwalificaties
voor hun werkzaamheden
∙ De wandstructuur in het montagegebied moet vlak en draagkrachtig zijn
⋅ De wastafels zijn ontworpen voor een bevestiging met ophangbouten (ophangbouten zijn niet in de leveringsomvang
inbegrepen)
⋅ Belastbaar conform EN 14688 met 150 kg
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DUITSLAND
HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
34442 Bad Arolsen
Tel.: +49 5691 82-0
Fax: +49 5691 82-319
international@hewi.com
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Project- en verkoopadviseur
Dieter Cormann
Rue Delval 40
1480 Tubize
Tel.: +32 2 3660977
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Technische wijzigingen voorbehouden.
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