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Uw granieten blad is bij Aanrechtbladenfabriek geïmpregneerd. Dit zorgt voor een goede 
bescherming.
De gepolijste en gezoete uitvoeringen met 24/7 van Seal Guard en de antieke variant met Seal 
Guard Gold label. Toch raden we u aan dit elk jaar zelf te herhalen. Graniet is namelijk van 
zichzelf poreus, waardoor vocht en vuil snel intrekken. Vooral bij de gezoete en antieke
(Anticato) varianten is dat het geval. Door uw blad te impregneren dicht u de poriën, zodat uw 
blad beter beschermd is. Alvorens u het blad weer met Seal Guard behandelt, dient u het blad 
eerst te strippen (schoon te maken) met All Clean van Seal Guard.

ADVIEZEN:

1. Wrijf de eerste 24 uur niet over de naden om de gebruikte kit goed te laten drogen.

2. Hoewel graniet redelijk hittebestendig is, zult u altijd onderzetters moeten gebruiken voor 
pannen die direct van de kookplaat komen. Wees ook voorzichtig met hete apparaten; vaak 
zijn ze heter dan u verwacht.

3. Al is graniet een hard materiaal, werk altijd met snijplanken en nooit rechtstreeks op het 
blad. U voorkomt daarmee krasvorming – en de kans dat uw messen bot worden!

4. Laat vetten of voedingsmiddelen niet onnodig lang op het blad liggen; ze zullen intrekken, 
vooral in de gezoete en antieke varianten.

5. Vermijd contact met scherpe voorwerpen en chemicaliën. Morst u zure of agressieve 
(chemische) stoffen, verwijdert u de plekken dan direct met veel water.

6. Breng eventuele speciale vlekkenmiddelen niet rechtstreeks aan op het blad maar met een 
doek, vanwege risico op uitvloeiing. Werk ook altijd van buiten naar binnen om de plek niet 
groter te maken.

7. Altijd oppassen met schoonmaakproducten, in het bijzonder voor RVS en anti-kalk clean-
ers, die vooral gebruikt worden bij het schoonmaken van kranen.


