
 

HMK M565 Kwarts-Composiet Verzorgingsset 
 
 
HMK M565 is een speciaal ontwikkelde set voor het reinigen, beschermen en verzorgen van keukenwerkbladen, tafels en dressoirs in 
woon- en eetkamer, keuken, wastafels, bureaus enz. van kwarts-composiet met een gepolijst, geslepen, gesatineerd of geborsteld 
oppervlak. Door het gebruik van individuele producten wordt het kwarts-composiet oppervlak optimaal gereinigd, beschermd en verzorgd. 
 
Binnenshuis te gebruiken: ja 
Buitenshuis te gebruiken: nee 
 
Vooraf 
Lees de etiketten voor de verwerking per product goed door. De verpakking is uit milieuvriendelijk materiaal samengesteld. 
 
Verbruik 
Inhoud: HMK R185 Kwarts-Composiet Intensiefreiniger 0,25 liter, HMK S246 Kwarts-Composiet Vlekstop 0,25 liter, HMK P305 Kwarts-
Composiet Onderhoudsspray 0,25 liter. 
 
Testen 
Test het product voordat u begint op een onopvallende plaats of los stuk steen uit om het effect en de werktijd te bepalen. 
 
Werkwijze 
Het te behandelen oppervlak met HMK R185 Kwarts-Composiet Intensiefreiniger grondig reinigen. De steen na reiniging goed laten drogen 
(24 uur). Op de schone, droge, vet- en olievrije ondergrond HMK S246 Kwarts-Composiet Vlekstop met een kwast vol en gelijkmatig 
opbrengen en verdelen. Bij sterkzuigende oppervlakken wordt meerdere malen opbrengen aanbevolen. Als bij gepolijste oppervlakken 
HMK S246 Kwarts-Composiet Vlekstop, niet in zijn geheel wordt opgenomen dan na 15 minuten het restant wegnemen met een niet 
pluizende doek. De beschermende werking wordt ontwikkeld in 48 uur. 
 
Achteraf 
Voor regelmatig onderhoud adviseren wij HMK P305 Kwarts-Composiet Onderhoudsspray te verwerken. 
 
Veiligheid 
Het achterblijvende bestanddeel is niet schadelijk voor de gezondheid. Buiten bereik van kinderen houden. 
 
Opslag 

 

Buiten bereik van kinderen bewaren. 
 
Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.  

 
De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde 
producten. De enige verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf vast 
te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel; deze vaststelling geschiedt op eigen risico. 
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Het advies op dit technische merkblad is vrijblijvend. Wij vragen u alle informatie over de werkzaamheden met onze speciale producten, de plaatselijke 

omstandigheden en de gebruikte materialen aan te passen. Leg een klein modelvlak op, om de geschiktheid en de verwerking te bepalen. Neem bij de 

verwerking van onze speciale producten ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht. 
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