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Gefeliciteerd met uw aankoop van een Alterna ComforStone 
product! ComforStone is een mengsel van natuursteen en hars. 
Deze combinatie maakt uw product, kleurvast, vlekbestendig, 
onderhoudsvriendelijk en zeer hygiënisch. Om er zeker van te zijn 
dat u de komende jaren optimaal kunt blijven genieten van uw 
product hebben we een aantal belangrijke aanbevelingen. Lees 
deze instructies goed door en volg ze op volgens de beschreven 
uitleg. Wij wensen u heel veel badkamergenot. 
 
Onderhoudsaanbevelingen en instructies 
1. Maak het product regelmatig schoon met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel.  
2. Een ComforStone product met een glanzende afwerking mag niet worden schoongemaakt met korrelige 

reinigingsmiddelen. Dit kan permanente schade aan het oppervlak veroorzaken (de toplaag kan mat 
worden). 

3. Het product met een matte afwerking moet worden schoongemaakt met een vochtige doek. In geval van 
grote vlekken eventueel heel fijn schuurpapier met een korrel fijner dan 400 gebruiken.  

4. Het product is gevoelig voor de volgende chemicaliën: (vloeibare) soda (voornamelijk aanwezig in 
afvoerontstoppers), sterke oplosmiddelen zoals aceton, methanol, methyleenchloride, 
kaliumpermanganaat, alsook verschillende middelen die kleurstof bevatten.  
Belangrijk: kleurproducten zoals haarverf, mascara, lippenstift, gezichtspoeder of andere gekleurde 
cosmetica kunnen lichte verkleuring veroorzaken als deze niet onmiddellijk van het oppervlak worden 
verwijderd. 

5. De temperatuur van het water mag niet hoger zijn dan 65 °C.  
6. Voorkom dat kalkaanslag op het oppervlak achterblijft. Een dergelijke vlek moet verwijderd worden met de 

regulier verkrijgbare reinigingsmiddelen (zonder kleurstoffen) die voor dat doel zijn ontworpen. 
7. In het geval van kleine krassen op het product met een glanzende afwerking, wordt het aanbevolen om 

breed verkrijgbare kleurloze polijstpasta te gebruiken die bedoeld is voor de verzorging van autolak.    
8. In geval van beschadiging zoals scheuren of diepe krassen is het aanbevolen om, via uw badkamerspecialist, 

een reparatieset te kopen en de bijgeleverde instructies te volgen.   
9. In het geval van producten die voorzien zijn van een afvoerplug, moet extra aandacht worden besteed aan 

de zorg en het onderhoud van de ruimte onder de afdekplaat van de afvoer. Het wordt aanbevolen om de 
onderkant van de afvoer én de plaats waar het oppervlak van het product en de afvoer contact maken, ten 
minste eenmaal per week schoon te maken.  

10. Het is aan te bevelen om een bad of wastafel tot maximaal 2/3 te vullen met water.  
11. Alleen van toepassing bij het bad: kies voor een badkraan met een relatief lange uitloop zodat het water 

niet via de binnenwand in het bad loopt, maar direct op de bodem van het bad terecht komt. Dit ter 
voorkoming van kalkaanslag op de binnenwand van het bad.  
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