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PRODUCTINFO

ALKE NATUURSTEEN WASTAFELBLADEN 
(BELGISCHE BLAUWE HARDSTEEN)

Blauwe hardsteen kan in zijn oppervlak witte aders vertonen. Deze zijn eigen aan het 
product. Klachten omtrent witte aders worden daarom niet in behandeling genomen. 
Blauwe hardsteen is een natuursteen die een zorgvuldig onderhoud vereist. Reinigen 
dient enkel te gebeuren met warm water, zeep en een zachte doek.

Vermijd het gebruik van schuursponsjes, schurende of bijtende schoonmaakmiddelen 
aangezien deze de toplaag, welke garant staat voor de waterdichtheid van de wastafel, zal 
beschadigen: vlekken, krassen, doffe toplaag…

Natuursteen wordt best 1x per jaar behandeld met een geschikte dichtingscrème. Deze zijn 
makkelijk te verkrijgen bij de natuursteenhandelaar in uw buurt.
Voor het regelmatig onderhoud van uw steen, gebruik vooral gewoon zuiver water. Opteert u 
toch voor zeep, kies dan een pH-neutrale zeep zoals Marseille-zeepvlokken, Carolin,… Een 
kleine hoeveelheid volstaat. Teveel zeep creëert een filmlaagje waardoor onesthetische witte 
cirkels of gewolkte vlekken op de steen kunnen verschijnen. Meermaals spoelen met zuiver 
water doet deze terug verdwijnen.

Regelmatig reinigen met zeep maakt de steen donkerder en versterkt zijn patina. Is dat niet 
het gewenste effect? Reinig dan afwisselend met zeep en zuiver water of met ammoniak 
of natriumcarbonaat. Voor een intensievere reiniging met een ontvetter kiest u best voor 
natriumcarbonaat of een multireiniger voor natuursteen (bijvoorbeeld uit het gamma 
Lithofin). Vermijd in elk geval zure, chemische of anti-kalkproducten. Aangezien blauwe 
steen zelf kalksteen is, verdraagt hij die behandeling niet. Droog uw wastafel na elk gebruik 
met een zachte doek om kalkaanslag te vermijden.

Maximaal toegelaten Oplossingen

Natuursteen is poreus. Geslepen, in zuur geëtste, in de vlam geweven of struikgehamerde vlakken 
zijn poreuzer dan de gepolierde vlakken. De poreuze aard van steen betekent ze gevoelig is voor 
bevlekking.

- Reinig onmiddellijk na het morsen;
- Houd het oppervlakte stofvrij;
- Sta niet toe dat vervuiling zich ophoopt; vb: make-up, zouten, water,...
- Spoel de wastafel na gebruik grondig met water en wrijf deze droog met een zachte doek.

Zuren en alkali vernietigen de glanzende toplaag. Het polierproces zorgt voor een glanzende laag op de 
steenoppervlakte en elimineert grotere poreuze gaten. De niet gepolijste oppervlakte is poreuzer en dus 
meer vatbaar voor vlekken. De wastafel kan met de hand gepolierd worden met polierpads die bij de 
lokale doe-het-zelf zaak kunnen verkregen worden.

- Reinig natuursteen regelmatig door gebruik te maken van een zachte doek of spons met een
oplossing van niet-schurende neutrale detergent (PH7) en warm water. Spoel met water en droog de
wastafel met een zachte doek.

- Volgende zaken mogen absoluut niet gebruikt worden: zuurhoudende toilet- en tegelreinigers,
ammoniak, schurende reinigingsmiddelen of pasta, azijn, alcohol, ruitenreinigers, schuursponsjes,
polierpads met schuurmiddel citroen.

Natuursteen kan door gruis worden gekrast. Het gruis is de belangrijkste oorzaak van krassen. Reinig de natuursteen niet met schurende schoonmaakmiddelen, staalwol, staalborstel,...

Natuursteen varieert in sterkte
Vergewis u ervan dat u voldoende voorzorgsmaatregele hebt genomen wanneer u het blad wilt optillen/
verplaatsen.

Natuursteen is niet bestand tegen alle soorten vlekken en krassen. Al onze steenoppervlakten worden 
behandeld met een waterafstotende sealer om het binnendringen van vloeistoffen tegen te gaan. Deze 
sealer helpt tegen het binnendringen van vocht doch dit betekent niet dat het blad hierdoor volledig 
beschermd wordt. De enige echte bescherming is de gepolierde toplaag van het blad.

Natuursteen vergt speciale zorg. Bescherm uw steenoppervlakte regelmatig met professionele sealer. 
Het is raadzaam om het minstens één keer per jaar te doen. De sealer kan aangekocht worden bij de 
lokale doe-het-zelf handel. Volg de instructies van de fabrikant.
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Naam Belgische blauwe hardsteen

Type Kalksteen

Chemische bestanddelen hoofdzakelijk carbonaat (CaO) en magnesiumoxide (Mgo)

Waterabsorptiegraad 0,75%

Buigkracht 12,96 mpa

Weerstand tegen 
samendrukken

15,50 mpa




