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materiaal omschrijving

Cristalplant® is van een uniek technologisch geavanceerde samenstelling. Het 

bestaat uit een groot percentage natuurlijke minerale (aluminiumtrihydraat 

afkomstig uit bauxiet) en een kleine percentage hoog zuivere polyester en 

acrylpolymeren. Het is daarom samengesteld tot een inert, hypoallergeen en niet-

toxisch materiaal. Cristalplant® is een “solid surface 100% gemaakt in Italië”.

Cristalplant® is 100% recyclebaar. Het heeft een brandveilig klasse 1, een sterke 

UV-bestendigheid, solide en niet poreus. Is hygiënisch en gezond, stevig en 

aangenaam om aan te raken door zijn fluwelen en natuursteen-achtige afwerking. 

Cristalplant® is 100% herstelbaar. Door middel van een schuurspons met 

schoonmaakmiddel is schade terug te brengen naar de oorspronkelijke staat. Zelfs 

sigaretbrandringen zijn te verwijderen. Deze eigenschappen van duurzaamheid en 

herstelbaarheid maken het een eco duurzaam materiaal.



schoonmaak en onderhoud

De verzorging van dit product is snel en eenvoudig. Dagelijks volstaat een 

gemakkelijke en snelle reiniging d.m.v. water en een mild schoonmaakmiddel. Om 

het meeste vuil en vlekken van het oppervlak te verwijderen raden wij het gebruik 

van mild schurende zeep aan zoals CIF-gel en een vochtige doek of een niet-

schurende spons.

Zijn er krassen of vlekken ontstaan aan de oppervlakte van het product dan kunt u 

dit zelf weer in de oorspronkelijke schoonheid herstellen. Kleine beschadigingen 

kunnen namelijk eenvoudig met een spons verwijderd worden. Gebruik hierbij 

de Scotch Brite© of een ander fijn schurende spons. Gebruik geen staalwol. Wrijf 

met zachte druk het beschadigde deel naar beneden. Als de beschadiging nog 

steeds zichtbaar is, wrijf opnieuw met zachte druk met zeer fijn schuurpapier. 

Hoewel dit product hittebestendig is, dient u het niet in aanraking te laten komen 

met brandende of hete objecten. Giet ook geen kokende of hete vloeistoffen op 

het oppervlak. Gebruik géén agressieve chemische oplosmiddelen zoals aceton 

trichloorethyleen en andere oplosmiddelen. Make-up, haarverf en sommige 

badproducten kunnen kleurstoffen afgeven en we raden dan ook aan ervoor te 

zorgen dat deze niet in contact komen met de oppervlakte.



tortuworld.com


