
WAT IS EEN
SENSA-
BEHANDELING?

Sensa is een beschermende behandeling die het absorptievermogen van graniet
vermindert en dus vlekken in het materiaal voorkomt. Sensa is geen verzegeling. Het
bindt zich aan de oppervlakte van het graniet, maar niet op dezelfde manier als
conventionele verzegelingen.

Het verschil tussen een Sensa-behandeling en andere verzegelingen ligt in het feit
dat Sensa het graniet laat ademen. Het dringt door in de structuur van de steen en
zet zich daar vast, terwijl de kleur en de natuurlijke schoonheid van de steen behouden
blijven.

Dankzij zijn lage moleculaire gewicht reageert Sensa met het graniet en integreert
het zich in zijn moleculaire structuur door een chemische verbinding. Conventionele
verzegelingen hebben een grote moleculaire structuur, die met de oppervlakte reageert
d.m.v. veel zwakkere elektrostatische krachten dan Sensa.
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Wanneer de randen van het werkblad eenmaal afgewerkt
zijn, moeten ze op dezelfde manier worden beschermd als
de rest van het werkblad.

a) Voorbereiding van de randen

Voordat een nieuwe SENSA-behandeling wordt aangebracht,
moet het oppervlak van de rand goed worden schoongemaakt
om ervoor te zorgen dat er zich geen onzuiverheden zullen
bevinden tussen de behandeling en de steen. Het is aan te
bevelen om een doek of papier te gebruiken, bevochtigd met
een paar druppels van een vloeibaar schoonmaakmiddel.

De reiniging moet gebeuren in een omgeving die vrij is van
onzuiverheden, om te voorkomen dat vuil op het
schoongemaakte  oppervlak terechtkomt.

Het product moet worden aangebracht wanneer de oppervlakte helemaal droog is, om te voorkomen dat er tijdens het
aanbrengen van de verzegeling binnenin vocht blijft zitten.

b) Aanbrengen van de beschermlaag

Eerst wordt het product op een doek gegoten (nooit rechtstreeks op het materiaal gieten).

Daarna wordt het product in een effen laag over heel het te
behandelen oppervlak aangebracht.

Het behandelde oppervlak moet er glanzend uitzien gedurende
3 à 5 seconden na het aanbrengen van het product. Vermijd
contact met nabijgelegen gebieden.

Wanneer het product eenmaal is aangebracht, moet het
ongeveer 5 à 10 minuten drogen. Daarna moet het product
nogmaals worden aangebracht.

Wanneer de tweede laag droog is, moeten de restjes van het
product met een droge doek worden verwijderd.

Wanneer de tweede laag is aangebracht, mag u het oppervlak
gedurende 24 uur niet aanraken.

SENSA

ANDERE VERZEGELINGEN

SENSA ANDERE VERZEGELINGEN

Eén keer aanbrengen is voldoende, Moeten elk jaar opnieuw

nadien hoeft men nooit meer te verzegelen worden toegepast

Chemische verbinding met de steen, Bedekken de oppervlakte, dringen in de poriën

zodat die kan ademen  in en verstoren de poreusheid van het graniet

Blijft aan de structuur Mettertijd verslijt de bescherming

gebonden en is duurzaam

Wordt niet aangetast door de Gewone huishoudelijke onderhoudsproducten

gebruikelijke onderhoudsproducten  beschadigen de beschermlaag

Met SENSA worden
vloeistoffen niet

geabsorbeerd

Zonder SENSA worden
vloeistoffen
geabsorbeerd door het
oppervlak

VERGELIJKING MET ANDERE VERZEGELINGEN

Waarom moet graniet worden verzegeld?

Graniet is een natuursteen die poreus is door de microporositeit in diens oppervlaktestructuur. Samen met de
oppervlaktespanning zorgt die microporeusheid ervoor dat vloeistoffen worden geabsorbeerd. Dit fenomeen, dat absorptie
door capillariteit heet, leidt tot vlekken in de steen.

Wat gebeurt er als er krassen in de oppervlakte komen of als de oppervlakte afschilfert?

De penetratie van de SENSA-behandeling hangt af van de eigenschappen van het graniet. Er werd vastgesteld dat de
penetratie wel 5 mm diep kan zijn. Als het graniet over een oppervlakte van meer dan 5 mm afschilfert, zal die zone
gevoeliger worden voor vlekken. Hoe groter die gevoeligheid, hoe groter de poreusheid van het basismateriaal.

Hoe wordt de oppervlakte hersteld in geval van schade?

Door het grote penetratievermogen van het product (dat wel 5 mm kan zijn) moet er in de meeste gevallen niets worden
ondernomen. In extreme gevallen moet het product op die plaats opnieuw worden aangebracht. In elk geval is het aan
te raden dat dit door een specialist wordt gedaan om het beste resultaat te bereiken.

Wat moet er gebeuren met overtollig product op het oppervlak?

Als de behandeling niet leidt tot een effen resultaat, ontstaan er klonters op de oppervlakte. Die kunnen met een droge
doek worden weg gewreven als ze nog niet opgedroogd zijn.

In welke mate is het materiaal bestand tegen krassen?

Zoals eerder uitgelegd, wordt er geen oppervlaktelaag op het materiaal gelegd. De weerstand tegen krassen is dus de
weerstand van de steen die eronder zit. Voor behandelde stenen kan dat wel 7 zijn op de schaal van MOHS (afhankelijk
van het graniet).

Hoe wordt het oppervlak onderhouden?

Het oppervlak heeft geen onderhoud nodig. Het is voldoende om het regelmatig schoon te maken met de methodes die
worden beschreven in het onderdeel “Preventief onderhoud” om het als nieuw te houden.
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Het Sensa-gamma is beschikbaar in de volgende kleuren en texturen:

• Abyss (Gepolijst, Leather).
• Smoke (Gepolijst, Leather).
• Tea (Gepolijst).
• Crisol (Gepolijst, Leather).
• Tanami (Gepolijst)
• Blat (Gepolijst, Leather)
• Boira(Gepolijst,Leather)
• Savannah (Gepolijst, Leather)
• Tuscany (Gepolijst)
• Aureo (Gepolijst)
• Clay (Gepolijst, Leather)

Het materiaal zal worden geleverd in platen van minstens 2,5 x 1,5 m, behalve indien anders vermeld, en in een dikte van
2 en 3 cm.

Kunnen er vlekken komen op een behandeld oppervlak?

De behandeling is geen wondermiddel. De behandeling garandeert alleen dat de steen niet wordt aangetast als die niet
te lang wordt blootgesteld aan de producten die vlekken veroorzaken (zie tabel van weerstand tegen vlekken in paragraaf
4.4). Als de tijden die daarin vermeld staan, worden overschreden, of als de vlek ontstaat door andere producten als degene
waartegen de behandeling doeltreffend is, dan is het mogelijk dat er een vlek ontstaat die niet meer kan worden verwijderd.

Is de behandeling van de oppervlakte dezelfde als die van de randen?

Nee. De bescherming van de oppervlakte gebeurt in de fabriek, die van de randen wordt manueel na de vervaardiging
aangebracht. Beide behandelingen hebben echter dezelfde uitwerking als de aanbevolen applicatiemethodes worden
gerespecteerd.

Kan de SENSA-behandeling worden gebruikt voor buitentoepassingen?

Ja. Het gebruikte product is goed bestand tegen zonnestralen en blootstelling aan UV-stralen.

Kan de SENSA-behandeling worden toegepast voor vloer- en muurtegels?

Het product kan zowel voor muur- als voor vloertegels worden gebruikt. Maar let op, als de slijtage ten gevolge van het
lopen op de steen heel groot is, dan zal die steen na verloop van tijd dusdanig zijn aangetast, dat er een gebied zal ontstaan
waar het product niet langer doeltreffend is (grotere slijtage bij indringing).
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PREVENTIEF ONDERHOUD

Dankzij de Sensa-behandeling is er bijna geen onderhoud van de steen nodig en is de steen uitermate bestand tegen
vlekken. Om de oppervlakte als nieuw te houden, moet die regelmatig worden schoongemaakt met een paar druppels
van een neutraal onderhoudsproduct of een zacht afwasproduct. De beste resultaten worden behaald met behulp van
een vochtige doek met lauw water en door zacht te wrijven, om te voorkomen dat de buitenste laag verslijt. Na reiniging
moet de oppervlakte met water worden afgespoeld en worden afgedroogd.

Aanbeveling:

• Plaats geen hete voorwerpen direct op het werkblad. Het is aan te bevelen om onderzetters te gebruiken, om te
vermijden dat de steen wordt aangetast.

• Als u op het werkblad morst, droog het dan zo snel mogelijk af.
• Snij niet rechtstreeks op het werkblad, anders kunnen er krassen ontstaan.
• Gebruik geen schurende onderhoudsmaterialen zoals metalen schuursponsen en wrijf zachtjes over de oppervlakte,

om krassen te vermijden.
• Gebruik geen onderhoudsproducten die veel zuren of veel basen bevatten, omdat die de buitenlaag kunnen

beschadigen.

REINIGING VAN VLEKKEN

U kunt de volgende reinigingsmiddelen en reinigingsmethodes gebruiken:

Oxaalzuur

Oxaalzuur is vloeibaar en is verkrijgbaar bij de apotheker of bij de drogist. Het is tamelijk agressief en daarom wordt
aanbevolen om zeer voorzichtig te zijn met het gebruik ervan.

Ammoniak

Als u met ammoniak schoonmaakt, mag u dat niet mengen met een bleekmiddel, want dan ontstaat een reactie waarbij
een giftig gas vrijkomt. Maak de vlek schoon door erover te wrijven met een vochtige doek.

Bicarbonaat

Als u bicarbonaat met water mengt, ontstaat een pasta die met een doek op de vlek moet worden aangebracht.

Schoonmaakmiddelen

Elk gewoon schoonmaakmiddel dat in de supermarkt kan worden gekocht, is geschikt. Verdun dit schoonmaakmiddel
met water en behandel de vlek.

ZORG EN
ONDERHOUD

10

Bleekwater

Wees even voorzichtig met bleekwater als met ammoniak. Om een vlek te verwijderen maakt u een doek vochtig en wrijft
u ermee over de vlek.

Waterstofperoxide

Waterstofperoxide is vloeibaar en is verkrijgbaar bij de apotheker of bij de drogist

Kompressen

Door kompressen aan te brengen kan men het grootste gedeelte van de vlekken met reinigingsmiddelen verwijderen,
omdat men met kompressen vlekken kan verwijderen die tot op een zekere diepte in de steen zijn gedrongen.

Wat is een kompres eigenlijk?

Het is een absorberend materiaal dat op een oppervlakte wordt aangebracht om een vlek te verwijderen. Het bestaat
in de vorm van poeder, papier of gel. De kompressen die momenteel het meest worden gebruikt, zijn die in poedervorm.
Sommige poeders zijn zeer absorberend en ideaal om bepaalde vlekken te verwijderen. E nkele van de meest gebruikte
kompressen in poedervorm zijn:

• Klei
• Talkpoeder
• Krijt
• Sepioliet (gehydrateerd magnesiumcilicaat)
• Diatomeeën-aarde
• Methylcellulose
• Meel

Klei en diatomeeën-aarde zijn normaal gesproken de beste. Gebruik geen krijt of klei dat ijzer bevat. Wanneer zure
chemische producten worden gebruikt, reageren die met het ijzer en kunnen ze een gele kleur veroorzaken op sommige
steenoppervlakken. U gebruikt best een kompres in poedervorm van een bekend merk.

Enkele typische kompressen van papier zijn:

• Wattenbollen
• Papieren doekjes
• Doekjes in gaas

Soms volstaan papieren kompressen voor lichte vlekken. Ze kunnen even gemakkelijk worden aangebracht als kompressen
in poedervorm en zijn ook gemakkelijk om te verwijderen.

Kompressen in gelvorm zijn normaal gesproken dikke chemische producten die ontwikkeld zijn om met behulp van
poeder of papier op een vlek te worden aangebracht. Ze zijn zeer doeltreffend tegen bepaalde vlekken. Als u
kompresmaterialen aankoopt, moet u navragen of ze chemische vlekverwijderende produ cten bevatten, dan wel of er
chemische producten aan moeten worden toegevoegd.

Sommige kompressen in poeder- of in gelvorm bevatten chemische producten. Men moet er enkel water aan toevoegen.
M en g bijkomen de chemisch e prod uct en nooit  met een kompres da t zijn  eigen formule beva t.

Voor een goed resultaat moet het kompres minstens 24 uur laten inwerken.
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TABEL VAN DE MEEST VOORKOMENDE VLEKKEN
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AFWERKING VAN DE
RANDEN NA
PRODUCTIE

Het gebruikte product is brandbaar. Inslikken van het product is schadelijk voor de gezondheid.

A) Contact met het product

Bij contact met het product gaat u op de volgende manier te werk:

Algemeen

Raadpleeg steeds een arts in geval van twijfel,of wanneer de symptomen zich aanhouden. Probeer een bewusteloze persoon
nooit iets via de mond toe te dienen.

Inademing

Breng het slachtoffer naar buiten, laat hem neerliggen en hou hem warm. Als zijn ademhaling onregelmatig is of stopt, pas
dan kunstmatige beademing toe. Dien niets toe via de mond. Als het slachtoffer bewusteloos is, leg hem dan in een correcte
positie en raadpleeg een arts.

Aanraking met de ogen

Spoel de ogen overvloedig met zuiver koud water gedurende 10 minuten, waarbij u de oogleden naar boven trekt. Raadpleeg
een arts als de symptomen zich aanhouden.

Contact met de huid

Over het algemeen is het product niet irriterend voor de huid. Trek de kleding uit waarop het product werd gemorst. Was
de huid grondig met water en zeep of een geschikt reinigingsmiddel voor de huid. Gebruik nooit oplosmiddelen of verdunners.

Inslikken

Als iemand het product per ongeluk heeft ingeslikt, raadpleeg dan een arts. Laat het slachtoffer liggen. Lok nooit braken
uit.

B) Maatregelen om brand te bestrijden

Blusmiddelen

Aanbevolen: alcoholbestendig schuim, koolzuur, poeder, water in poedervorm.
Niet aanbevolen: rechtstreekse waterstraal.

Aanbevelingen

Het vuur kan een dikke zwarte rook veroorzaken. Blootstelling aan ontbindingsproducten kan schadelijk zijn voor de
gezondheid. Een geschikte bescherming van de ademhalingswegen kan noodzakelijk zijn.

Hou verpakkingen die aan het vuur zijn blootgesteld koel met water. Voorkom dat de brandbestrijdingsmiddelen wegvloeien
via riolen of waterlopen.

C) Maatregelen in geval van morsen

Verwijder mogelijke ontbrandingspunten en ventileer de ruimte. Vermijd het inademen van de dampen. Volg de
veiligheidsmaatregelen die opgesomd staan in paragrafen D) en E).

Stop het lek en verwijder het gemorste product met absorberende, niet brandbare materialen (bv. aarde, zand, vermiculiet,
diatomeeënaarde). Giet het product en het absorberende product in een container die geschikt is om later weg te gooien,
conform de plaatselijke wetgeving. Zorg dat het uitgelekte vocht niet kan wegvloeien via riolen of waterlopen. Reinig bij
voorkeur met een detergent en vermijd het gebruik van oplosmiddelen.

Als het product meren, rivieren of riolen vervuilt, licht dan de gepaste instanties in.

D) Gebruik en bewaring

Gebruik

De dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich via de vloer verspreiden. Ze kunnen een explosief mengsel vormen met
lucht. Vermijd dat er brandbare of explosieve concentraties van de dampen in de lucht ontstaan. Vermijd dat er tijdens het
werken concentraties van de dampen ontstaan die hoger zijn dan de maximale blootstellingsgrens.

Het preparaat mag enkel worden gebruikt in ruimtes waarin zich geen open vuur en andere ontbrandingspunten bevinden.
Elektrische installaties en verlichting moeten beschermd zijn volgens de geldende normen.

Hou de verpakking goed gesloten en uit de buurt van warmtebronnen, vonken en vuur. Gebruik geen gereedschap dat
vonken kan veroorzaken.

Vermijd dat het preparaat in contact komt met huid en ogen. Vermijd inademing van de dampen en de nevels die ontstaan
tijdens het gebruik.

Als het product in contact komt met huid of ogen, moet u de huid of de ogen met veel water spoelen.

Gebruik nooit druk om de verpakkingen leeg te maken. De potten zijn niet bestand tegen druk.

In de ruimte waar het product wordt gebruikt, mag u niet roken, eten of drinken.

Volg de wetgeving betreffende veiligheid en hygiëne bij het werk.

Bewaar het product in een verpakking van hetzelfde materiaal als de originele verpakking.

Wanneer de medewerkers zich in de cabine bevinden waarin het product wordt aangebracht - ongeacht het feit of ze al dan
niet zelf betrokken zijn bij het aanbrengen - en de verluchting is niet voldoende om de concentratie van partikels en de
damp van het oplosmiddel voortdurend te controleren, dan moeten ze adembescherming dragen met toediening van lucht
tot de concentratie van partikels en de damp van het oplosmiddel onder de maximale blootstellingsgrens ligt.

In geval van morsen moet worden vermeden dat het product wegloopt via de afwatering en moet het gemorste product zo
snel mogelijk worden opgedroogd.

Bewaring

Bewaar het product volgens de reglementen en de plaatselijke wetgeving die van toepassing is.

Volg de aanwijzingen op het etiket. Bewaar de verpakkingen tussen 5 en 35°C op een droge en goed verluchte plaats, uit de
buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Hou ze uit de buurt van ontbrandingspunten. Hou ze uit de buurt van oxiderende
stoffen en zeer zure of zeer alkalische materialen.

Rook niet. Zorg dat onbevoegde personen de ruimte niet kunnen betreden. Wanneer de verpakking eenmaal wordt geopend,
moet die achteraf nauwkeurig worden gesloten en verticaal worden opgeslagen om morsen te vermijden.

E) Persoonlijke blootstelling controleren

Technische maatregelen

Voorzie voldoende verluchting, wat mogelijk is door een goede plaatselijke afzuiging/ventilatie. Als dat niet voldoende is
om de concentratie van partikels en dampen van het oplosmiddel tijdens het werken onder de maximale blootstellingsgrens
te houden, moet u een aangepaste adembescherming dragen.
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WAT IS SENSA?

Cosentino introduceert SENSA, het nieuwe keukenwerkblad van graniet met verbeterde bescherming tegen vlekken.
Behoudt de originele schoonheid van uw keukenblad dankzij dit speciaal behandelde product, met 10 jaar garantie.

Sensa is het nieuwe merk werkbladen van Cosentino. Het succes is gebaseerd op een vlekken afwerend product
dat de granietsector een nieuw en innovatief concept biedt. Door middel van een permanente beschermende
behandeling wordt vlekvorming op het materiaal verminderd, met een mooi en duurzaam resultaat.

FORMAAT: Verkrijgbaar in platen van 2 en 3 cm. De platen worden in de oppervlakte behandeld. De minimale
afmeting is 2,5 x 1,5 m.

KIEZEN VOOR SENSA

Als aanvulling op de sterkte en het karakter van graniet, kan men nu ook genieten van een revolutionaire behandeling
die ervoor zorgt dat de keuken als nieuw blijft.

De innovatieve behandeling van SENSA betekent dat de kleur, textuur en natuurlijke schoonheid onveranderd blijft
en tegelijk een hoge weerstand tegen vlekken biedt.

Het merk Sensa is een productlijn van graniet met een geweldige toegevoegde waarde. Het vereist geen speciaal
onderhoud en het  is gec ertificeerd voor veil ig in contact met voedingsmi ddelen te staan.

Voor Sensa garanderen wij een snelle levering door de grote materiaalvoorraad in onze magazijnen. Alle Sensa
Graniet in deze collectie is exclusief of semi-exclusief.
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Onderstaande tabel is het equivalent  van de commerciële en de generieke namen:

ITABROWN TUSCANY
CATEDRAL BLAT
MARRÓN TABACO SAVANNAH
AMARILLO DORADO AUREO
UBATUBA TEA
SAN GABRIEL SMOKE
ORNAMENTAL TANAMI
COSMOS BROWN CRISOL
MADURA GOLD CLAY
MARRÓN BAHIA BOIRA
SAN BENEDITO ABYSS

4

6

8

9

12

3

Steenoppervlak
Chemische binding
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Hoe wordt de oppervlakte hersteld in geval van schade?

Door het grote penetratievermogen van het product (dat wel 5 mm kan zijn) moet er in de meeste gevallen niets worden
ondernomen. In extreme gevallen moet het product op die plaats opnieuw worden aangebracht. In elk geval is het aan
te raden dat dit door een specialist wordt gedaan om het beste resultaat te bereiken.

Wat moet er gebeuren met overtollig product op het oppervlak?

Als de behandeling niet leidt tot een effen resultaat, ontstaan er klonters op de oppervlakte. Die kunnen met een droge
doek worden weg gewreven als ze nog niet opgedroogd zijn.

In welke mate is het materiaal bestand tegen krassen?

Zoals eerder uitgelegd, wordt er geen oppervlaktelaag op het materiaal gelegd. De weerstand tegen krassen is dus de
weerstand van de steen die eronder zit. Voor behandelde stenen kan dat wel 7 zijn op de schaal van MOHS (afhankelijk
van het graniet).

Hoe wordt het oppervlak onderhouden?

Het oppervlak heeft geen onderhoud nodig. Het is voldoende om het regelmatig schoon te maken met de methodes die
worden beschreven in het onderdeel “Preventief onderhoud” om het als nieuw te houden.
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Het Sensa-gamma is beschikbaar in de volgende kleuren en texturen:

• Abyss (Gepolijst, Leather).
• Smoke (Gepolijst, Leather).
• Tea (Gepolijst).
• Crisol (Gepolijst, Leather).
• Tanami (Gepolijst)
• Blat (Gepolijst, Leather)
• Boira(Gepolijst,Leather)
• Savannah (Gepolijst, Leather)
• Tuscany (Gepolijst)
• Aureo (Gepolijst)
• Clay (Gepolijst, Leather)

Het materiaal zal worden geleverd in platen van minstens 2,5 x 1,5 m, behalve indien anders vermeld, en in een dikte van
2 en 3 cm.

Kunnen er vlekken komen op een behandeld oppervlak?

De behandeling is geen wondermiddel. De behandeling garandeert alleen dat de steen niet wordt aangetast als die niet
te lang wordt blootgesteld aan de producten die vlekken veroorzaken (zie tabel van weerstand tegen vlekken in paragraaf
4.4). Als de tijden die daarin vermeld staan, worden overschreden, of als de vlek ontstaat door andere producten als degene
waartegen de behandeling doeltreffend is, dan is het mogelijk dat er een vlek ontstaat die niet meer kan worden verwijderd.

Is de behandeling van de oppervlakte dezelfde als die van de randen?

Nee. De bescherming van de oppervlakte gebeurt in de fabriek, die van de randen wordt manueel na de vervaardiging
aangebracht. Beide behandelingen hebben echter dezelfde uitwerking als de aanbevolen applicatiemethodes worden
gerespecteerd.

Kan de SENSA-behandeling worden gebruikt voor buitentoepassingen?

Ja. Het gebruikte product is goed bestand tegen zonnestralen en blootstelling aan UV-stralen.

Kan de SENSA-behandeling worden toegepast voor vloer- en muurtegels?

Het product kan zowel voor muur- als voor vloertegels worden gebruikt. Maar let op, als de slijtage ten gevolge van het
lopen op de steen heel groot is, dan zal die steen na verloop van tijd dusdanig zijn aangetast, dat er een gebied zal ontstaan
waar het product niet langer doeltreffend is (grotere slijtage bij indringing).
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Dankzij de Sensa-behandeling is er bijna geen onderhoud van de steen nodig en is de steen uitermate bestand tegen
vlekken. Om de oppervlakte als nieuw te houden, moet die regelmatig worden schoongemaakt met een paar druppels
van een neutraal onderhoudsproduct of een zacht afwasproduct. De beste resultaten worden behaald met behulp van
een vochtige doek met lauw water en door zacht te wrijven, om te voorkomen dat de buitenste laag verslijt. Na reiniging
moet de oppervlakte met water worden afgespoeld en worden afgedroogd.

Aanbeveling:

• Plaats geen hete voorwerpen direct op het werkblad. Het is aan te bevelen om onderzetters te gebruiken, om te
vermijden dat de steen wordt aangetast.

• Als u op het werkblad morst, droog het dan zo snel mogelijk af.
• Snij niet rechtstreeks op het werkblad, anders kunnen er krassen ontstaan.
• Gebruik geen schurende onderhoudsmaterialen zoals metalen schuursponsen en wrijf zachtjes over de oppervlakte,

om krassen te vermijden.
• Gebruik geen onderhoudsproducten die veel zuren of veel basen bevatten, omdat die de buitenlaag kunnen

beschadigen.

REINIGING VAN VLEKKEN

U kunt de volgende reinigingsmiddelen en reinigingsmethodes gebruiken:

Oxaalzuur

Oxaalzuur is vloeibaar en is verkrijgbaar bij de apotheker of bij de drogist. Het is tamelijk agressief en daarom wordt
aanbevolen om zeer voorzichtig te zijn met het gebruik ervan.

Ammoniak

Als u met ammoniak schoonmaakt, mag u dat niet mengen met een bleekmiddel, want dan ontstaat een reactie waarbij
een giftig gas vrijkomt. Maak de vlek schoon door erover te wrijven met een vochtige doek.

Bicarbonaat

Als u bicarbonaat met water mengt, ontstaat een pasta die met een doek op de vlek moet worden aangebracht.

Schoonmaakmiddelen

Elk gewoon schoonmaakmiddel dat in de supermarkt kan worden gekocht, is geschikt. Verdun dit schoonmaakmiddel
met water en behandel de vlek.

ZORG EN
ONDERHOUD
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Bleekwater

Wees even voorzichtig met bleekwater als met ammoniak. Om een vlek te verwijderen maakt u een doek vochtig en wrijft
u ermee over de vlek.

Waterstofperoxide

Waterstofperoxide is vloeibaar en is verkrijgbaar bij de apotheker of bij de drogist

Kompressen

Door kompressen aan te brengen kan men het grootste gedeelte van de vlekken met reinigingsmiddelen verwijderen,
omdat men met kompressen vlekken kan verwijderen die tot op een zekere diepte in de steen zijn gedrongen.

Wat is een kompres eigenlijk?

Het is een absorberend materiaal dat op een oppervlakte wordt aangebracht om een vlek te verwijderen. Het bestaat
in de vorm van poeder, papier of gel. De kompressen die momenteel het meest worden gebruikt, zijn die in poedervorm.
Sommige poeders zijn zeer absorberend en ideaal om bepaalde vlekken te verwijderen. E nkele van de meest gebruikte
kompressen in poedervorm zijn:

• Klei
• Talkpoeder
• Krijt
• Sepioliet (gehydrateerd magnesiumcilicaat)
• Diatomeeën-aarde
• Methylcellulose
• Meel

Klei en diatomeeën-aarde zijn normaal gesproken de beste. Gebruik geen krijt of klei dat ijzer bevat. Wanneer zure
chemische producten worden gebruikt, reageren die met het ijzer en kunnen ze een gele kleur veroorzaken op sommige
steenoppervlakken. U gebruikt best een kompres in poedervorm van een bekend merk.

Enkele typische kompressen van papier zijn:

• Wattenbollen
• Papieren doekjes
• Doekjes in gaas

Soms volstaan papieren kompressen voor lichte vlekken. Ze kunnen even gemakkelijk worden aangebracht als kompressen
in poedervorm en zijn ook gemakkelijk om te verwijderen.

Kompressen in gelvorm zijn normaal gesproken dikke chemische producten die ontwikkeld zijn om met behulp van
poeder of papier op een vlek te worden aangebracht. Ze zijn zeer doeltreffend tegen bepaalde vlekken. Als u
kompresmaterialen aankoopt, moet u navragen of ze chemische vlekverwijderende produ cten bevatten, dan wel of er
chemische producten aan moeten worden toegevoegd.

Sommige kompressen in poeder- of in gelvorm bevatten chemische producten. Men moet er enkel water aan toevoegen.
M en g bijkomen de chemisch e prod ucten nooit  met een kompres da t zijn  eigen formule beva t.

Voor een goed resultaat moet het kompres minstens 24 uur laten inwerken.
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AFWERKING VAN DE
RANDEN NA
PRODUCTIE

Het gebruikte product is brandbaar. Inslikken van het product is schadelijk voor de gezondheid.

A) Contact met het product

Bij contact met het product gaat u op de volgende manier te werk:

Algemeen

Raadpleeg steeds een arts in geval van twijfel,of wanneer de symptomen zich aanhouden. Probeer een bewusteloze persoon
nooit iets via de mond toe te dienen.

Inademing

Breng het slachtoffer naar buiten, laat hem neerliggen en hou hem warm. Als zijn ademhaling onregelmatig is of stopt, pas
dan kunstmatige beademing toe. Dien niets toe via de mond. Als het slachtoffer bewusteloos is, leg hem dan in een correcte
positie en raadpleeg een arts.

Aanraking met de ogen

Spoel de ogen overvloedig met zuiver koud water gedurende 10 minuten, waarbij u de oogleden naar boven trekt. Raadpleeg
een arts als de symptomen zich aanhouden.

Contact met de huid

Over het algemeen is het product niet irriterend voor de huid. Trek de kleding uit waarop het product werd gemorst. Was
de huid grondig met water en zeep of een geschikt reinigingsmiddel voor de huid. Gebruik nooit oplosmiddelen of verdunners.

Inslikken

Als iemand het product per ongeluk heeft ingeslikt, raadpleeg dan een arts. Laat het slachtoffer liggen. Lok nooit braken
uit.

B) Maatregelen om brand te bestrijden

Blusmiddelen

Aanbevolen: alcoholbestendig schuim, koolzuur, poeder, water in poedervorm.
Niet aanbevolen: rechtstreekse waterstraal.

Aanbevelingen

Het vuur kan een dikke zwarte rook veroorzaken. Blootstelling aan ontbindingsproducten kan schadelijk zijn voor de
gezondheid. Een geschikte bescherming van de ademhalingswegen kan noodzakelijk zijn.

Hou verpakkingen die aan het vuur zijn blootgesteld koel met water. Voorkom dat de brandbestrijdingsmiddelen wegvloeien
via riolen of waterlopen.

C) Maatregelen in geval van morsen

Verwijder mogelijke ontbrandingspunten en ventileer de ruimte. Vermijd het inademen van de dampen. Volg de
veiligheidsmaatregelen die opgesomd staan in paragrafen D) en E).

Stop het lek en verwijder het gemorste product met absorberende, niet brandbare materialen (bv. aarde, zand, vermiculiet,
diatomeeënaarde). Giet het product en het absorberende product in een container die geschikt is om later weg te gooien,
conform de plaatselijke wetgeving. Zorg dat het uitgelekte vocht niet kan wegvloeien via riolen of waterlopen. Reinig bij
voorkeur met een detergent en vermijd het gebruik van oplosmiddelen.

Als het product meren, rivieren of riolen vervuilt, licht dan de gepaste instanties in.

D) Gebruik en bewaring

Gebruik

De dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich via de vloer verspreiden. Ze kunnen een explosief mengsel vormen met
lucht. Vermijd dat er brandbare of explosieve concentraties van de dampen in de lucht ontstaan. Vermijd dat er tijdens het
werken concentraties van de dampen ontstaan die hoger zijn dan de maximale blootstellingsgrens.

Het preparaat mag enkel worden gebruikt in ruimtes waarin zich geen open vuur en andere ontbrandingspunten bevinden.
Elektrische installaties en verlichting moeten beschermd zijn volgens de geldende normen.

Hou de verpakking goed gesloten en uit de buurt van warmtebronnen, vonken en vuur. Gebruik geen gereedschap dat
vonken kan veroorzaken.

Vermijd dat het preparaat in contact komt met huid en ogen. Vermijd inademing van de dampen en de nevels die ontstaan
tijdens het gebruik.

Als het product in contact komt met huid of ogen, moet u de huid of de ogen met veel water spoelen.

Gebruik nooit druk om de verpakkingen leeg te maken. De potten zijn niet bestand tegen druk.

In de ruimte waar het product wordt gebruikt, mag u niet roken, eten of drinken.

Volg de wetgeving betreffende veiligheid en hygiëne bij het werk.

Bewaar het product in een verpakking van hetzelfde materiaal als de originele verpakking.

Wanneer de medewerkers zich in de cabine bevinden waarin het product wordt aangebracht - ongeacht het feit of ze al dan
niet zelf betrokken zijn bij het aanbrengen - en de verluchting is niet voldoende om de concentratie van partikels en de
damp van het oplosmiddel voortdurend te controleren, dan moeten ze adembescherming dragen met toediening van lucht
tot de concentratie van partikels en de damp van het oplosmiddel onder de maximale blootstellingsgrens ligt.

In geval van morsen moet worden vermeden dat het product wegloopt via de afwatering en moet het gemorste product zo
snel mogelijk worden opgedroogd.

Bewaring

Bewaar het product volgens de reglementen en de plaatselijke wetgeving die van toepassing is.

Volg de aanwijzingen op het etiket. Bewaar de verpakkingen tussen 5 en 35°C op een droge en goed verluchte plaats, uit de
buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Hou ze uit de buurt van ontbrandingspunten. Hou ze uit de buurt van oxiderende
stoffen en zeer zure of zeer alkalische materialen.

Rook niet. Zorg dat onbevoegde personen de ruimte niet kunnen betreden. Wanneer de verpakking eenmaal wordt geopend,
moet die achteraf nauwkeurig worden gesloten en verticaal worden opgeslagen om morsen te vermijden.

E) Persoonlijke blootstelling controleren

Technische maatregelen

Voorzie voldoende verluchting, wat mogelijk is door een goede plaatselijke afzuiging/ventilatie. Als dat niet voldoende is
om de concentratie van partikels en dampen van het oplosmiddel tijdens het werken onder de maximale blootstellingsgrens
te houden, moet u een aangepaste adembescherming dragen.
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WAT IS SENSA?

Cosentino introduceert SENSA, het nieuwe keukenwerkblad van graniet met verbeterde bescherming tegen vlekken.
Behoudt de originele schoonheid van uw keukenblad dankzij dit speciaal behandelde product, met 10 jaar garantie.

Sensa is het nieuwe merk werkbladen van Cosentino. Het succes is gebaseerd op een vlekken afwerend product
dat de granietsector een nieuw en innovatief concept biedt. Door middel van een permanente beschermende
behandeling wordt vlekvorming op het materiaal verminderd, met een mooi en duurzaam resultaat.

FORMAAT: Verkrijgbaar in platen van 2 en 3 cm. De platen worden in de oppervlakte behandeld. De minimale
afmeting is 2,5 x 1,5 m.

KIEZEN VOOR SENSA

Als aanvulling op de sterkte en het karakter van graniet, kan men nu ook genieten van een revolutionaire behandeling
die ervoor zorgt dat de keuken als nieuw blijft.

De innovatieve behandeling van SENSA betekent dat de kleur, textuur en natuurlijke schoonheid onveranderd blijft
en tegelijk een hoge weerstand tegen vlekken biedt.

Het merk Sensa is een productlijn van graniet met een geweldige toegevoegde waarde. Het vereist geen speciaal
onderhoud en het  is gec ertificeerd voor veil ig in contact met voedingsmi ddelen te staan.

Voor Sensa garanderen wij een snelle levering door de grote materiaalvoorraad in onze magazijnen. Alle Sensa
Graniet in deze collectie is exclusief of semi-exclusief.
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WAT IS EEN SENSA-BEHANDELING?

 VEEL GESTELDE VRAGEN

MATERIALEN EN AFMETINGEN

AFWERKING VAN DE RANDEN NA PRODUCTIE
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WAT IS SENSA?

Onderstaande tabel is het equivalent  van de commerciële en de generieke namen:

ITABROWN TUSCANY
CATEDRAL BLAT
MARRÓN TABACO SAVANNAH
AMARILLO DORADO AUREO
UBATUBA TEA
SAN GABRIEL SMOKE
ORNAMENTAL TANAMI
COSMOS BROWN CRISOL
MADURA GOLD CLAY
MARRÓN BAHIA BOIRA
SAN BENEDITO ABYSS

4

6

8

9

12

3

Steenoppervlak
Chemische binding



WAT IS EEN
SENSA-
BEHANDELING?

Sensa is een beschermende behandeling die het absorptievermogen van graniet
vermindert en dus vlekken in het materiaal voorkomt. Sensa is geen verzegeling. Het
bindt zich aan de oppervlakte van het graniet, maar niet op dezelfde manier als
conventionele verzegelingen.

Het verschil tussen een Sensa-behandeling en andere verzegelingen ligt in het feit
dat Sensa het graniet laat ademen. Het dringt door in de structuur van de steen en
zet zich daar vast, terwijl de kleur en de natuurlijke schoonheid van de steen behouden
blijven.

Dankzij zijn lage moleculaire gewicht reageert Sensa met het graniet en integreert
het zich in zijn moleculaire structuur door een chemische verbinding. Conventionele
verzegelingen hebben een grote moleculaire structuur, die met de oppervlakte reageert
d.m.v. veel zwakkere elektrostatische krachten dan Sensa.

HANDLEIDING
SENSA-
GRANIET

VEEL GESTELDE
VRAGEN
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VOORZORGSMAAT
REGELEN BIJ HET
GEBRUIK VAN HET
PRODUCT
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NOTITIES
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Wanneer de randen van het werkblad eenmaal afgewerkt
zijn, moeten ze op dezelfde manier worden beschermd als
de rest van het werkblad.

a) Voorbereiding van de randen

Voordat een nieuwe SENSA-behandeling wordt aangebracht,
moet het oppervlak van de rand goed worden schoongemaakt
om ervoor te zorgen dat er zich geen onzuiverheden zullen
bevinden tussen de behandeling en de steen. Het is aan te
bevelen om een doek of papier te gebruiken, bevochtigd met
een paar druppels van een vloeibaar schoonmaakmiddel.

De reiniging moet gebeuren in een omgeving die vrij is van
onzuiverheden, om te voorkomen dat vuil op het
schoongemaakte  oppervlak terechtkomt.

Het product moet worden aangebracht wanneer de oppervlakte helemaal droog is, om te voorkomen dat er tijdens het
aanbrengen van de verzegeling binnenin vocht blijft zitten.

b) Aanbrengen van de beschermlaag

Eerst wordt het product op een doek gegoten (nooit rechtstreeks op het materiaal gieten).

Daarna wordt het product in een effen laag over heel het te
behandelen oppervlak aangebracht.

Het behandelde oppervlak moet er glanzend uitzien gedurende
3 à 5 seconden na het aanbrengen van het product. Vermijd
contact met nabijgelegen gebieden.

Wanneer het product eenmaal is aangebracht, moet het
ongeveer 5 à 10 minuten drogen. Daarna moet het product
nogmaals worden aangebracht.

Wanneer de tweede laag droog is, moeten de restjes van het
product met een droge doek worden verwijderd.

Wanneer de tweede laag is aangebracht, mag u het oppervlak
gedurende 24 uur niet aanraken.

SENSA

ANDERE VERZEGELINGEN

SENSA ANDERE VERZEGELINGEN

Eén keer aanbrengen is voldoende, Moeten elk jaar opnieuw

nadien hoeft men nooit meer te verzegelen worden toegepast

Chemische verbinding met de steen, Bedekken de oppervlakte, dringen in de poriën

zodat die kan ademen  in en verstoren de poreusheid van het graniet

Blijft aan de structuur Mettertijd verslijt de bescherming

gebonden en is duurzaam

Wordt niet aangetast door de Gewone huishoudelijke onderhoudsproducten

gebruikelijke onderhoudsproducten  beschadigen de beschermlaag

Met SENSA worden
vloeistoffen niet

geabsorbeerd

Zonder SENSA worden
vloeistoffen
geabsorbeerd door het
oppervlak

VERGELIJKING MET ANDERE VERZEGELINGEN

Waarom moet graniet worden verzegeld?

Graniet is een natuursteen die poreus is door de microporositeit in diens oppervlaktestructuur. Samen met de
oppervlaktespanning zorgt die microporeusheid ervoor dat vloeistoffen worden geabsorbeerd. Dit fenomeen, dat absorptie
door capillariteit heet, leidt tot vlekken in de steen.

Wat gebeurt er als er krassen in de oppervlakte komen of als de oppervlakte afschilfert?

De penetratie van de SENSA-behandeling hangt af van de eigenschappen van het graniet. Er werd vastgesteld dat de
penetratie wel 5 mm diep kan zijn. Als het graniet over een oppervlakte van meer dan 5 mm afschilfert, zal die zone
gevoeliger worden voor vlekken. Hoe groter die gevoeligheid, hoe groter de poreusheid van het basismateriaal.

Hoe wordt de oppervlakte hersteld in geval van schade?

Door het grote penetratievermogen van het product (dat wel 5 mm kan zijn) moet er in de meeste gevallen niets worden
ondernomen. In extreme gevallen moet het product op die plaats opnieuw worden aangebracht. In elk geval is het aan
te raden dat dit door een specialist wordt gedaan om het beste resultaat te bereiken.

Wat moet er gebeuren met overtollig product op het oppervlak?

Als de behandeling niet leidt tot een effen resultaat, ontstaan er klonters op de oppervlakte. Die kunnen met een droge
doek worden weg gewreven als ze nog niet opgedroogd zijn.

In welke mate is het materiaal bestand tegen krassen?

Zoals eerder uitgelegd, wordt er geen oppervlaktelaag op het materiaal gelegd. De weerstand tegen krassen is dus de
weerstand van de steen die eronder zit. Voor behandelde stenen kan dat wel 7 zijn op de schaal van MOHS (afhankelijk
van het graniet).

Hoe wordt het oppervlak onderhouden?

Het oppervlak heeft geen onderhoud nodig. Het is voldoende om het regelmatig schoon te maken met de methodes die
worden beschreven in het onderdeel “Preventief onderhoud” om het als nieuw te houden.
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Het Sensa-gamma is beschikbaar in de volgende kleuren en texturen:

• Abyss (Gepolijst, Leather).
• Smoke (Gepolijst, Leather).
• Tea (Gepolijst).
• Crisol (Gepolijst, Leather).
• Tanami (Gepolijst)
• Blat (Gepolijst, Leather)
• Boira(Gepolijst,Leather)
• Savannah (Gepolijst, Leather)
• Tuscany (Gepolijst)
• Aureo (Gepolijst)
• Clay (Gepolijst, Leather)

Het materiaal zal worden geleverd in platen van minstens 2,5 x 1,5 m, behalve indien anders vermeld, en in een dikte van
2 en 3 cm.

Kunnen er vlekken komen op een behandeld oppervlak?

De behandeling is geen wondermiddel. De behandeling garandeert alleen dat de steen niet wordt aangetast als die niet
te lang wordt blootgesteld aan de producten die vlekken veroorzaken (zie tabel van weerstand tegen vlekken in paragraaf
4.4). Als de tijden die daarin vermeld staan, worden overschreden, of als de vlek ontstaat door andere producten als degene
waartegen de behandeling doeltreffend is, dan is het mogelijk dat er een vlek ontstaat die niet meer kan worden verwijderd.

Is de behandeling van de oppervlakte dezelfde als die van de randen?

Nee. De bescherming van de oppervlakte gebeurt in de fabriek, die van de randen wordt manueel na de vervaardiging
aangebracht. Beide behandelingen hebben echter dezelfde uitwerking als de aanbevolen applicatiemethodes worden
gerespecteerd.

Kan de SENSA-behandeling worden gebruikt voor buitentoepassingen?

Ja. Het gebruikte product is goed bestand tegen zonnestralen en blootstelling aan UV-stralen.

Kan de SENSA-behandeling worden toegepast voor vloer- en muurtegels?

Het product kan zowel voor muur- als voor vloertegels worden gebruikt. Maar let op, als de slijtage ten gevolge van het
lopen op de steen heel groot is, dan zal die steen na verloop van tijd dusdanig zijn aangetast, dat er een gebied zal ontstaan
waar het product niet langer doeltreffend is (grotere slijtage bij indringing).
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Dankzij de Sensa-behandeling is er bijna geen onderhoud van de steen nodig en is de steen uitermate bestand tegen
vlekken. Om de oppervlakte als nieuw te houden, moet die regelmatig worden schoongemaakt met een paar druppels
van een neutraal onderhoudsproduct of een zacht afwasproduct. De beste resultaten worden behaald met behulp van
een vochtige doek met lauw water en door zacht te wrijven, om te voorkomen dat de buitenste laag verslijt. Na reiniging
moet de oppervlakte met water worden afgespoeld en worden afgedroogd.

Aanbeveling:

• Plaats geen hete voorwerpen direct op het werkblad. Het is aan te bevelen om onderzetters te gebruiken, om te
vermijden dat de steen wordt aangetast.

• Als u op het werkblad morst, droog het dan zo snel mogelijk af.
• Snij niet rechtstreeks op het werkblad, anders kunnen er krassen ontstaan.
• Gebruik geen schurende onderhoudsmaterialen zoals metalen schuursponsen en wrijf zachtjes over de oppervlakte,

om krassen te vermijden.
• Gebruik geen onderhoudsproducten die veel zuren of veel basen bevatten, omdat die de buitenlaag kunnen

beschadigen.

REINIGING VAN VLEKKEN

U kunt de volgende reinigingsmiddelen en reinigingsmethodes gebruiken:

Oxaalzuur

Oxaalzuur is vloeibaar en is verkrijgbaar bij de apotheker of bij de drogist. Het is tamelijk agressief en daarom wordt
aanbevolen om zeer voorzichtig te zijn met het gebruik ervan.

Ammoniak

Als u met ammoniak schoonmaakt, mag u dat niet mengen met een bleekmiddel, want dan ontstaat een reactie waarbij
een giftig gas vrijkomt. Maak de vlek schoon door erover te wrijven met een vochtige doek.

Bicarbonaat

Als u bicarbonaat met water mengt, ontstaat een pasta die met een doek op de vlek moet worden aangebracht.

Schoonmaakmiddelen

Elk gewoon schoonmaakmiddel dat in de supermarkt kan worden gekocht, is geschikt. Verdun dit schoonmaakmiddel
met water en behandel de vlek.

ZORG EN
ONDERHOUD
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Bleekwater

Wees even voorzichtig met bleekwater als met ammoniak. Om een vlek te verwijderen maakt u een doek vochtig en wrijft
u ermee over de vlek.

Waterstofperoxide

Waterstofperoxide is vloeibaar en is verkrijgbaar bij de apotheker of bij de drogist

Kompressen

Door kompressen aan te brengen kan men het grootste gedeelte van de vlekken met reinigingsmiddelen verwijderen,
omdat men met kompressen vlekken kan verwijderen die tot op een zekere diepte in de steen zijn gedrongen.

Wat is een kompres eigenlijk?

Het is een absorberend materiaal dat op een oppervlakte wordt aangebracht om een vlek te verwijderen. Het bestaat
in de vorm van poeder, papier of gel. De kompressen die momenteel het meest worden gebruikt, zijn die in poedervorm.
Sommige poeders zijn zeer absorberend en ideaal om bepaalde vlekken te verwijderen. E nkele van de meest gebruikte
kompressen in poedervorm zijn:

• Klei
• Talkpoeder
• Krijt
• Sepioliet (gehydrateerd magnesiumcilicaat)
• Diatomeeën-aarde
• Methylcellulose
• Meel

Klei en diatomeeën-aarde zijn normaal gesproken de beste. Gebruik geen krijt of klei dat ijzer bevat. Wanneer zure
chemische producten worden gebruikt, reageren die met het ijzer en kunnen ze een gele kleur veroorzaken op sommige
steenoppervlakken. U gebruikt best een kompres in poedervorm van een bekend merk.

Enkele typische kompressen van papier zijn:

• Wattenbollen
• Papieren doekjes
• Doekjes in gaas

Soms volstaan papieren kompressen voor lichte vlekken. Ze kunnen even gemakkelijk worden aangebracht als kompressen
in poedervorm en zijn ook gemakkelijk om te verwijderen.

Kompressen in gelvorm zijn normaal gesproken dikke chemische producten die ontwikkeld zijn om met behulp van
poeder of papier op een vlek te worden aangebracht. Ze zijn zeer doeltreffend tegen bepaalde vlekken. Als u
kompresmaterialen aankoopt, moet u navragen of ze chemische vlekverwijderende produ cten bevatten, dan wel of er
chemische producten aan moeten worden toegevoegd.

Sommige kompressen in poeder- of in gelvorm bevatten chemische producten. Men moet er enkel water aan toevoegen.
M en g bijkomen de chemisch e prod ucten nooit  met een kompres da t zijn  eigen formule beva t.

Voor een goed resultaat moet het kompres minstens 24 uur laten inwerken.
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AFWERKING VAN DE
RANDEN NA
PRODUCTIE

Het gebruikte product is brandbaar. Inslikken van het product is schadelijk voor de gezondheid.

A) Contact met het product

Bij contact met het product gaat u op de volgende manier te werk:

Algemeen

Raadpleeg steeds een arts in geval van twijfel,of wanneer de symptomen zich aanhouden. Probeer een bewusteloze persoon
nooit iets via de mond toe te dienen.

Inademing

Breng het slachtoffer naar buiten, laat hem neerliggen en hou hem warm. Als zijn ademhaling onregelmatig is of stopt, pas
dan kunstmatige beademing toe. Dien niets toe via de mond. Als het slachtoffer bewusteloos is, leg hem dan in een correcte
positie en raadpleeg een arts.

Aanraking met de ogen

Spoel de ogen overvloedig met zuiver koud water gedurende 10 minuten, waarbij u de oogleden naar boven trekt. Raadpleeg
een arts als de symptomen zich aanhouden.

Contact met de huid

Over het algemeen is het product niet irriterend voor de huid. Trek de kleding uit waarop het product werd gemorst. Was
de huid grondig met water en zeep of een geschikt reinigingsmiddel voor de huid. Gebruik nooit oplosmiddelen of verdunners.

Inslikken

Als iemand het product per ongeluk heeft ingeslikt, raadpleeg dan een arts. Laat het slachtoffer liggen. Lok nooit braken
uit.

B) Maatregelen om brand te bestrijden

Blusmiddelen

Aanbevolen: alcoholbestendig schuim, koolzuur, poeder, water in poedervorm.
Niet aanbevolen: rechtstreekse waterstraal.

Aanbevelingen

Het vuur kan een dikke zwarte rook veroorzaken. Blootstelling aan ontbindingsproducten kan schadelijk zijn voor de
gezondheid. Een geschikte bescherming van de ademhalingswegen kan noodzakelijk zijn.

Hou verpakkingen die aan het vuur zijn blootgesteld koel met water. Voorkom dat de brandbestrijdingsmiddelen wegvloeien
via riolen of waterlopen.

C) Maatregelen in geval van morsen

Verwijder mogelijke ontbrandingspunten en ventileer de ruimte. Vermijd het inademen van de dampen. Volg de
veiligheidsmaatregelen die opgesomd staan in paragrafen D) en E).

Stop het lek en verwijder het gemorste product met absorberende, niet brandbare materialen (bv. aarde, zand, vermiculiet,
diatomeeënaarde). Giet het product en het absorberende product in een container die geschikt is om later weg te gooien,
conform de plaatselijke wetgeving. Zorg dat het uitgelekte vocht niet kan wegvloeien via riolen of waterlopen. Reinig bij
voorkeur met een detergent en vermijd het gebruik van oplosmiddelen.

Als het product meren, rivieren of riolen vervuilt, licht dan de gepaste instanties in.

D) Gebruik en bewaring

Gebruik

De dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich via de vloer verspreiden. Ze kunnen een explosief mengsel vormen met
lucht. Vermijd dat er brandbare of explosieve concentraties van de dampen in de lucht ontstaan. Vermijd dat er tijdens het
werken concentraties van de dampen ontstaan die hoger zijn dan de maximale blootstellingsgrens.

Het preparaat mag enkel worden gebruikt in ruimtes waarin zich geen open vuur en andere ontbrandingspunten bevinden.
Elektrische installaties en verlichting moeten beschermd zijn volgens de geldende normen.

Hou de verpakking goed gesloten en uit de buurt van warmtebronnen, vonken en vuur. Gebruik geen gereedschap dat
vonken kan veroorzaken.

Vermijd dat het preparaat in contact komt met huid en ogen. Vermijd inademing van de dampen en de nevels die ontstaan
tijdens het gebruik.

Als het product in contact komt met huid of ogen, moet u de huid of de ogen met veel water spoelen.

Gebruik nooit druk om de verpakkingen leeg te maken. De potten zijn niet bestand tegen druk.

In de ruimte waar het product wordt gebruikt, mag u niet roken, eten of drinken.

Volg de wetgeving betreffende veiligheid en hygiëne bij het werk.

Bewaar het product in een verpakking van hetzelfde materiaal als de originele verpakking.

Wanneer de medewerkers zich in de cabine bevinden waarin het product wordt aangebracht - ongeacht het feit of ze al dan
niet zelf betrokken zijn bij het aanbrengen - en de verluchting is niet voldoende om de concentratie van partikels en de
damp van het oplosmiddel voortdurend te controleren, dan moeten ze adembescherming dragen met toediening van lucht
tot de concentratie van partikels en de damp van het oplosmiddel onder de maximale blootstellingsgrens ligt.

In geval van morsen moet worden vermeden dat het product wegloopt via de afwatering en moet het gemorste product zo
snel mogelijk worden opgedroogd.

Bewaring

Bewaar het product volgens de reglementen en de plaatselijke wetgeving die van toepassing is.

Volg de aanwijzingen op het etiket. Bewaar de verpakkingen tussen 5 en 35°C op een droge en goed verluchte plaats, uit de
buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Hou ze uit de buurt van ontbrandingspunten. Hou ze uit de buurt van oxiderende
stoffen en zeer zure of zeer alkalische materialen.

Rook niet. Zorg dat onbevoegde personen de ruimte niet kunnen betreden. Wanneer de verpakking eenmaal wordt geopend,
moet die achteraf nauwkeurig worden gesloten en verticaal worden opgeslagen om morsen te vermijden.

E) Persoonlijke blootstelling controleren

Technische maatregelen

Voorzie voldoende verluchting, wat mogelijk is door een goede plaatselijke afzuiging/ventilatie. Als dat niet voldoende is
om de concentratie van partikels en dampen van het oplosmiddel tijdens het werken onder de maximale blootstellingsgrens
te houden, moet u een aangepaste adembescherming dragen.
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WAT IS SENSA?

Cosentino introduceert SENSA, het nieuwe keukenwerkblad van graniet met verbeterde bescherming tegen vlekken.
Behoudt de originele schoonheid van uw keukenblad dankzij dit speciaal behandelde product, met 10 jaar garantie.

Sensa is het nieuwe merk werkbladen van Cosentino. Het succes is gebaseerd op een vlekken afwerend product
dat de granietsector een nieuw en innovatief concept biedt. Door middel van een permanente beschermende
behandeling wordt vlekvorming op het materiaal verminderd, met een mooi en duurzaam resultaat.

FORMAAT: Verkrijgbaar in platen van 2 en 3 cm. De platen worden in de oppervlakte behandeld. De minimale
afmeting is 2,5 x 1,5 m.

KIEZEN VOOR SENSA

Als aanvulling op de sterkte en het karakter van graniet, kan men nu ook genieten van een revolutionaire behandeling
die ervoor zorgt dat de keuken als nieuw blijft.

De innovatieve behandeling van SENSA betekent dat de kleur, textuur en natuurlijke schoonheid onveranderd blijft
en tegelijk een hoge weerstand tegen vlekken biedt.

Het merk Sensa is een productlijn van graniet met een geweldige toegevoegde waarde. Het vereist geen speciaal
onderhoud en het  is gec ertificeerd voor veil ig in contact met voedingsmi ddelen te staan.

Voor Sensa garanderen wij een snelle levering door de grote materiaalvoorraad in onze magazijnen. Alle Sensa
Graniet in deze collectie is exclusief of semi-exclusief.

3

Onderstaande tabel is het equivalent  van de commerciële en de generieke namen:

ITABROWN TUSCANY
CATEDRAL BLAT
MARRÓN TABACO SAVANNAH
AMARILLO DORADO AUREO
UBATUBA TEA
SAN GABRIEL SMOKE
ORNAMENTAL TANAMI
COSMOS BROWN CRISOL
MADURA GOLD CLAY
MARRÓN BAHIA BOIRA
SAN BENEDITO ABYSS

4

6

8

9

12
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Steenoppervlak
Chemische binding



WAT IS EEN
SENSA-
BEHANDELING?

Sensa is een beschermende behandeling die het absorptievermogen van graniet
vermindert en dus vlekken in het materiaal voorkomt. Sensa is geen verzegeling. Het
bindt zich aan de oppervlakte van het graniet, maar niet op dezelfde manier als
conventionele verzegelingen.

Het verschil tussen een Sensa-behandeling en andere verzegelingen ligt in het feit
dat Sensa het graniet laat ademen. Het dringt door in de structuur van de steen en
zet zich daar vast, terwijl de kleur en de natuurlijke schoonheid van de steen behouden
blijven.

Dankzij zijn lage moleculaire gewicht reageert Sensa met het graniet en integreert
het zich in zijn moleculaire structuur door een chemische verbinding. Conventionele
verzegelingen hebben een grote moleculaire structuur, die met de oppervlakte reageert
d.m.v. veel zwakkere elektrostatische krachten dan Sensa.

HANDLEIDING
SENSA-
GRANIET

VEEL GESTELDE
VRAGEN

6

VOORZORGSMAAT
REGELEN BIJ HET
GEBRUIK VAN HET
PRODUCT

5

NOTITIES

4
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Wanneer de randen van het werkblad eenmaal afgewerkt
zijn, moeten ze op dezelfde manier worden beschermd als
de rest van het werkblad.

a) Voorbereiding van de randen

Voordat een nieuwe SENSA-behandeling wordt aangebracht,
moet het oppervlak van de rand goed worden schoongemaakt
om ervoor te zorgen dat er zich geen onzuiverheden zullen
bevinden tussen de behandeling en de steen. Het is aan te
bevelen om een doek of papier te gebruiken, bevochtigd met
een paar druppels van een vloeibaar schoonmaakmiddel.

De reiniging moet gebeuren in een omgeving die vrij is van
onzuiverheden, om te voorkomen dat vuil op het
schoongemaakte  oppervlak terechtkomt.

Het product moet worden aangebracht wanneer de oppervlakte helemaal droog is, om te voorkomen dat er tijdens het
aanbrengen van de verzegeling binnenin vocht blijft zitten.

b) Aanbrengen van de beschermlaag

Eerst wordt het product op een doek gegoten (nooit rechtstreeks op het materiaal gieten).

Daarna wordt het product in een effen laag over heel het te
behandelen oppervlak aangebracht.

Het behandelde oppervlak moet er glanzend uitzien gedurende
3 à 5 seconden na het aanbrengen van het product. Vermijd
contact met nabijgelegen gebieden.

Wanneer het product eenmaal is aangebracht, moet het
ongeveer 5 à 10 minuten drogen. Daarna moet het product
nogmaals worden aangebracht.

Wanneer de tweede laag droog is, moeten de restjes van het
product met een droge doek worden verwijderd.

Wanneer de tweede laag is aangebracht, mag u het oppervlak
gedurende 24 uur niet aanraken.

SENSA

ANDERE VERZEGELINGEN

SENSA ANDERE VERZEGELINGEN

Eén keer aanbrengen is voldoende, Moeten elk jaar opnieuw

nadien hoeft men nooit meer te verzegelen worden toegepast

Chemische verbinding met de steen, Bedekken de oppervlakte, dringen in de poriën

zodat die kan ademen  in en verstoren de poreusheid van het graniet

Blijft aan de structuur Mettertijd verslijt de bescherming

gebonden en is duurzaam

Wordt niet aangetast door de Gewone huishoudelijke onderhoudsproducten

gebruikelijke onderhoudsproducten  beschadigen de beschermlaag

Met SENSA worden
vloeistoffen niet

geabsorbeerd

Zonder SENSA worden
vloeistoffen
geabsorbeerd door het
oppervlak

VERGELIJKING MET ANDERE VERZEGELINGEN

Waarom moet graniet worden verzegeld?

Graniet is een natuursteen die poreus is door de microporositeit in diens oppervlaktestructuur. Samen met de
oppervlaktespanning zorgt die microporeusheid ervoor dat vloeistoffen worden geabsorbeerd. Dit fenomeen, dat absorptie
door capillariteit heet, leidt tot vlekken in de steen.

Wat gebeurt er als er krassen in de oppervlakte komen of als de oppervlakte afschilfert?

De penetratie van de SENSA-behandeling hangt af van de eigenschappen van het graniet. Er werd vastgesteld dat de
penetratie wel 5 mm diep kan zijn. Als het graniet over een oppervlakte van meer dan 5 mm afschilfert, zal die zone
gevoeliger worden voor vlekken. Hoe groter die gevoeligheid, hoe groter de poreusheid van het basismateriaal.

Hoe wordt de oppervlakte hersteld in geval van schade?

Door het grote penetratievermogen van het product (dat wel 5 mm kan zijn) moet er in de meeste gevallen niets worden
ondernomen. In extreme gevallen moet het product op die plaats opnieuw worden aangebracht. In elk geval is het aan
te raden dat dit door een specialist wordt gedaan om het beste resultaat te bereiken.

Wat moet er gebeuren met overtollig product op het oppervlak?

Als de behandeling niet leidt tot een effen resultaat, ontstaan er klonters op de oppervlakte. Die kunnen met een droge
doek worden weg gewreven als ze nog niet opgedroogd zijn.

In welke mate is het materiaal bestand tegen krassen?

Zoals eerder uitgelegd, wordt er geen oppervlaktelaag op het materiaal gelegd. De weerstand tegen krassen is dus de
weerstand van de steen die eronder zit. Voor behandelde stenen kan dat wel 7 zijn op de schaal van MOHS (afhankelijk
van het graniet).

Hoe wordt het oppervlak onderhouden?

Het oppervlak heeft geen onderhoud nodig. Het is voldoende om het regelmatig schoon te maken met de methodes die
worden beschreven in het onderdeel “Preventief onderhoud” om het als nieuw te houden.
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Het Sensa-gamma is beschikbaar in de volgende kleuren en texturen:

• Abyss (Gepolijst, Leather).
• Smoke (Gepolijst, Leather).
• Tea (Gepolijst).
• Crisol (Gepolijst, Leather).
• Tanami (Gepolijst)
• Blat (Gepolijst, Leather)
• Boira(Gepolijst,Leather)
• Savannah (Gepolijst, Leather)
• Tuscany (Gepolijst)
• Aureo (Gepolijst)
• Clay (Gepolijst, Leather)

Het materiaal zal worden geleverd in platen van minstens 2,5 x 1,5 m, behalve indien anders vermeld, en in een dikte van
2 en 3 cm.

Kunnen er vlekken komen op een behandeld oppervlak?

De behandeling is geen wondermiddel. De behandeling garandeert alleen dat de steen niet wordt aangetast als die niet
te lang wordt blootgesteld aan de producten die vlekken veroorzaken (zie tabel van weerstand tegen vlekken in paragraaf
4.4). Als de tijden die daarin vermeld staan, worden overschreden, of als de vlek ontstaat door andere producten als degene
waartegen de behandeling doeltreffend is, dan is het mogelijk dat er een vlek ontstaat die niet meer kan worden verwijderd.

Is de behandeling van de oppervlakte dezelfde als die van de randen?

Nee. De bescherming van de oppervlakte gebeurt in de fabriek, die van de randen wordt manueel na de vervaardiging
aangebracht. Beide behandelingen hebben echter dezelfde uitwerking als de aanbevolen applicatiemethodes worden
gerespecteerd.

Kan de SENSA-behandeling worden gebruikt voor buitentoepassingen?

Ja. Het gebruikte product is goed bestand tegen zonnestralen en blootstelling aan UV-stralen.

Kan de SENSA-behandeling worden toegepast voor vloer- en muurtegels?

Het product kan zowel voor muur- als voor vloertegels worden gebruikt. Maar let op, als de slijtage ten gevolge van het
lopen op de steen heel groot is, dan zal die steen na verloop van tijd dusdanig zijn aangetast, dat er een gebied zal ontstaan
waar het product niet langer doeltreffend is (grotere slijtage bij indringing).
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Dankzij de Sensa-behandeling is er bijna geen onderhoud van de steen nodig en is de steen uitermate bestand tegen
vlekken. Om de oppervlakte als nieuw te houden, moet die regelmatig worden schoongemaakt met een paar druppels
van een neutraal onderhoudsproduct of een zacht afwasproduct. De beste resultaten worden behaald met behulp van
een vochtige doek met lauw water en door zacht te wrijven, om te voorkomen dat de buitenste laag verslijt. Na reiniging
moet de oppervlakte met water worden afgespoeld en worden afgedroogd.

Aanbeveling:

• Plaats geen hete voorwerpen direct op het werkblad. Het is aan te bevelen om onderzetters te gebruiken, om te
vermijden dat de steen wordt aangetast.

• Als u op het werkblad morst, droog het dan zo snel mogelijk af.
• Snij niet rechtstreeks op het werkblad, anders kunnen er krassen ontstaan.
• Gebruik geen schurende onderhoudsmaterialen zoals metalen schuursponsen en wrijf zachtjes over de oppervlakte,

om krassen te vermijden.
• Gebruik geen onderhoudsproducten die veel zuren of veel basen bevatten, omdat die de buitenlaag kunnen

beschadigen.

REINIGING VAN VLEKKEN

U kunt de volgende reinigingsmiddelen en reinigingsmethodes gebruiken:

Oxaalzuur

Oxaalzuur is vloeibaar en is verkrijgbaar bij de apotheker of bij de drogist. Het is tamelijk agressief en daarom wordt
aanbevolen om zeer voorzichtig te zijn met het gebruik ervan.

Ammoniak

Als u met ammoniak schoonmaakt, mag u dat niet mengen met een bleekmiddel, want dan ontstaat een reactie waarbij
een giftig gas vrijkomt. Maak de vlek schoon door erover te wrijven met een vochtige doek.

Bicarbonaat

Als u bicarbonaat met water mengt, ontstaat een pasta die met een doek op de vlek moet worden aangebracht.

Schoonmaakmiddelen

Elk gewoon schoonmaakmiddel dat in de supermarkt kan worden gekocht, is geschikt. Verdun dit schoonmaakmiddel
met water en behandel de vlek.

ZORG EN
ONDERHOUD
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Bleekwater

Wees even voorzichtig met bleekwater als met ammoniak. Om een vlek te verwijderen maakt u een doek vochtig en wrijft
u ermee over de vlek.

Waterstofperoxide

Waterstofperoxide is vloeibaar en is verkrijgbaar bij de apotheker of bij de drogist

Kompressen

Door kompressen aan te brengen kan men het grootste gedeelte van de vlekken met reinigingsmiddelen verwijderen,
omdat men met kompressen vlekken kan verwijderen die tot op een zekere diepte in de steen zijn gedrongen.

Wat is een kompres eigenlijk?

Het is een absorberend materiaal dat op een oppervlakte wordt aangebracht om een vlek te verwijderen. Het bestaat
in de vorm van poeder, papier of gel. De kompressen die momenteel het meest worden gebruikt, zijn die in poedervorm.
Sommige poeders zijn zeer absorberend en ideaal om bepaalde vlekken te verwijderen. E nkele van de meest gebruikte
kompressen in poedervorm zijn:

• Klei
• Talkpoeder
• Krijt
• Sepioliet (gehydrateerd magnesiumcilicaat)
• Diatomeeën-aarde
• Methylcellulose
• Meel

Klei en diatomeeën-aarde zijn normaal gesproken de beste. Gebruik geen krijt of klei dat ijzer bevat. Wanneer zure
chemische producten worden gebruikt, reageren die met het ijzer en kunnen ze een gele kleur veroorzaken op sommige
steenoppervlakken. U gebruikt best een kompres in poedervorm van een bekend merk.

Enkele typische kompressen van papier zijn:

• Wattenbollen
• Papieren doekjes
• Doekjes in gaas

Soms volstaan papieren kompressen voor lichte vlekken. Ze kunnen even gemakkelijk worden aangebracht als kompressen
in poedervorm en zijn ook gemakkelijk om te verwijderen.

Kompressen in gelvorm zijn normaal gesproken dikke chemische producten die ontwikkeld zijn om met behulp van
poeder of papier op een vlek te worden aangebracht. Ze zijn zeer doeltreffend tegen bepaalde vlekken. Als u
kompresmaterialen aankoopt, moet u navragen of ze chemische vlekverwijderende produ cten bevatten, dan wel of er
chemische producten aan moeten worden toegevoegd.

Sommige kompressen in poeder- of in gelvorm bevatten chemische producten. Men moet er enkel water aan toevoegen.
M en g bijkomen de chemisch e prod ucten nooit  met een kompres da t zijn  eigen formule beva t.

Voor een goed resultaat moet het kompres minstens 24 uur laten inwerken.
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AFWERKING VAN DE
RANDEN NA
PRODUCTIE

Het gebruikte product is brandbaar. Inslikken van het product is schadelijk voor de gezondheid.

A) Contact met het product

Bij contact met het product gaat u op de volgende manier te werk:

Algemeen

Raadpleeg steeds een arts in geval van twijfel,of wanneer de symptomen zich aanhouden. Probeer een bewusteloze persoon
nooit iets via de mond toe te dienen.

Inademing

Breng het slachtoffer naar buiten, laat hem neerliggen en hou hem warm. Als zijn ademhaling onregelmatig is of stopt, pas
dan kunstmatige beademing toe. Dien niets toe via de mond. Als het slachtoffer bewusteloos is, leg hem dan in een correcte
positie en raadpleeg een arts.

Aanraking met de ogen

Spoel de ogen overvloedig met zuiver koud water gedurende 10 minuten, waarbij u de oogleden naar boven trekt. Raadpleeg
een arts als de symptomen zich aanhouden.

Contact met de huid

Over het algemeen is het product niet irriterend voor de huid. Trek de kleding uit waarop het product werd gemorst. Was
de huid grondig met water en zeep of een geschikt reinigingsmiddel voor de huid. Gebruik nooit oplosmiddelen of verdunners.

Inslikken

Als iemand het product per ongeluk heeft ingeslikt, raadpleeg dan een arts. Laat het slachtoffer liggen. Lok nooit braken
uit.

B) Maatregelen om brand te bestrijden

Blusmiddelen

Aanbevolen: alcoholbestendig schuim, koolzuur, poeder, water in poedervorm.
Niet aanbevolen: rechtstreekse waterstraal.

Aanbevelingen

Het vuur kan een dikke zwarte rook veroorzaken. Blootstelling aan ontbindingsproducten kan schadelijk zijn voor de
gezondheid. Een geschikte bescherming van de ademhalingswegen kan noodzakelijk zijn.

Hou verpakkingen die aan het vuur zijn blootgesteld koel met water. Voorkom dat de brandbestrijdingsmiddelen wegvloeien
via riolen of waterlopen.

C) Maatregelen in geval van morsen

Verwijder mogelijke ontbrandingspunten en ventileer de ruimte. Vermijd het inademen van de dampen. Volg de
veiligheidsmaatregelen die opgesomd staan in paragrafen D) en E).

Stop het lek en verwijder het gemorste product met absorberende, niet brandbare materialen (bv. aarde, zand, vermiculiet,
diatomeeënaarde). Giet het product en het absorberende product in een container die geschikt is om later weg te gooien,
conform de plaatselijke wetgeving. Zorg dat het uitgelekte vocht niet kan wegvloeien via riolen of waterlopen. Reinig bij
voorkeur met een detergent en vermijd het gebruik van oplosmiddelen.

Als het product meren, rivieren of riolen vervuilt, licht dan de gepaste instanties in.

D) Gebruik en bewaring

Gebruik

De dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich via de vloer verspreiden. Ze kunnen een explosief mengsel vormen met
lucht. Vermijd dat er brandbare of explosieve concentraties van de dampen in de lucht ontstaan. Vermijd dat er tijdens het
werken concentraties van de dampen ontstaan die hoger zijn dan de maximale blootstellingsgrens.

Het preparaat mag enkel worden gebruikt in ruimtes waarin zich geen open vuur en andere ontbrandingspunten bevinden.
Elektrische installaties en verlichting moeten beschermd zijn volgens de geldende normen.

Hou de verpakking goed gesloten en uit de buurt van warmtebronnen, vonken en vuur. Gebruik geen gereedschap dat
vonken kan veroorzaken.

Vermijd dat het preparaat in contact komt met huid en ogen. Vermijd inademing van de dampen en de nevels die ontstaan
tijdens het gebruik.

Als het product in contact komt met huid of ogen, moet u de huid of de ogen met veel water spoelen.

Gebruik nooit druk om de verpakkingen leeg te maken. De potten zijn niet bestand tegen druk.

In de ruimte waar het product wordt gebruikt, mag u niet roken, eten of drinken.

Volg de wetgeving betreffende veiligheid en hygiëne bij het werk.

Bewaar het product in een verpakking van hetzelfde materiaal als de originele verpakking.

Wanneer de medewerkers zich in de cabine bevinden waarin het product wordt aangebracht - ongeacht het feit of ze al dan
niet zelf betrokken zijn bij het aanbrengen - en de verluchting is niet voldoende om de concentratie van partikels en de
damp van het oplosmiddel voortdurend te controleren, dan moeten ze adembescherming dragen met toediening van lucht
tot de concentratie van partikels en de damp van het oplosmiddel onder de maximale blootstellingsgrens ligt.

In geval van morsen moet worden vermeden dat het product wegloopt via de afwatering en moet het gemorste product zo
snel mogelijk worden opgedroogd.

Bewaring

Bewaar het product volgens de reglementen en de plaatselijke wetgeving die van toepassing is.

Volg de aanwijzingen op het etiket. Bewaar de verpakkingen tussen 5 en 35°C op een droge en goed verluchte plaats, uit de
buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Hou ze uit de buurt van ontbrandingspunten. Hou ze uit de buurt van oxiderende
stoffen en zeer zure of zeer alkalische materialen.

Rook niet. Zorg dat onbevoegde personen de ruimte niet kunnen betreden. Wanneer de verpakking eenmaal wordt geopend,
moet die achteraf nauwkeurig worden gesloten en verticaal worden opgeslagen om morsen te vermijden.

E) Persoonlijke blootstelling controleren

Technische maatregelen

Voorzie voldoende verluchting, wat mogelijk is door een goede plaatselijke afzuiging/ventilatie. Als dat niet voldoende is
om de concentratie van partikels en dampen van het oplosmiddel tijdens het werken onder de maximale blootstellingsgrens
te houden, moet u een aangepaste adembescherming dragen.
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WAT IS SENSA?

Cosentino introduceert SENSA, het nieuwe keukenwerkblad van graniet met verbeterde bescherming tegen vlekken.
Behoudt de originele schoonheid van uw keukenblad dankzij dit speciaal behandelde product, met 10 jaar garantie.

Sensa is het nieuwe merk werkbladen van Cosentino. Het succes is gebaseerd op een vlekken afwerend product
dat de granietsector een nieuw en innovatief concept biedt. Door middel van een permanente beschermende
behandeling wordt vlekvorming op het materiaal verminderd, met een mooi en duurzaam resultaat.

FORMAAT: Verkrijgbaar in platen van 2 en 3 cm. De platen worden in de oppervlakte behandeld. De minimale
afmeting is 2,5 x 1,5 m.

KIEZEN VOOR SENSA

Als aanvulling op de sterkte en het karakter van graniet, kan men nu ook genieten van een revolutionaire behandeling
die ervoor zorgt dat de keuken als nieuw blijft.

De innovatieve behandeling van SENSA betekent dat de kleur, textuur en natuurlijke schoonheid onveranderd blijft
en tegelijk een hoge weerstand tegen vlekken biedt.

Het merk Sensa is een productlijn van graniet met een geweldige toegevoegde waarde. Het vereist geen speciaal
onderhoud en het  is gec ertificeerd voor veil ig in contact met voedingsmi ddelen te staan.

Voor Sensa garanderen wij een snelle levering door de grote materiaalvoorraad in onze magazijnen. Alle Sensa
Graniet in deze collectie is exclusief of semi-exclusief.

3

Onderstaande tabel is het equivalent  van de commerciële en de generieke namen:

ITABROWN TUSCANY
CATEDRAL BLAT
MARRÓN TABACO SAVANNAH
AMARILLO DORADO AUREO
UBATUBA TEA
SAN GABRIEL SMOKE
ORNAMENTAL TANAMI
COSMOS BROWN CRISOL
MADURA GOLD CLAY
MARRÓN BAHIA BOIRA
SAN BENEDITO ABYSS

4
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8

9

12
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Steenoppervlak
Chemische binding



WAT IS EEN
SENSA-
BEHANDELING?

Sensa is een beschermende behandeling die het absorptievermogen van graniet
vermindert en dus vlekken in het materiaal voorkomt. Sensa is geen verzegeling. Het
bindt zich aan de oppervlakte van het graniet, maar niet op dezelfde manier als
conventionele verzegelingen.

Het verschil tussen een Sensa-behandeling en andere verzegelingen ligt in het feit
dat Sensa het graniet laat ademen. Het dringt door in de structuur van de steen en
zet zich daar vast, terwijl de kleur en de natuurlijke schoonheid van de steen behouden
blijven.

Dankzij zijn lage moleculaire gewicht reageert Sensa met het graniet en integreert
het zich in zijn moleculaire structuur door een chemische verbinding. Conventionele
verzegelingen hebben een grote moleculaire structuur, die met de oppervlakte reageert
d.m.v. veel zwakkere elektrostatische krachten dan Sensa.

HANDLEIDING
SENSA-
GRANIET

VEEL GESTELDE
VRAGEN

6

VOORZORGSMAAT
REGELEN BIJ HET
GEBRUIK VAN HET
PRODUCT

5

NOTITIES

4
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Wanneer de randen van het werkblad eenmaal afgewerkt
zijn, moeten ze op dezelfde manier worden beschermd als
de rest van het werkblad.

a) Voorbereiding van de randen

Voordat een nieuwe SENSA-behandeling wordt aangebracht,
moet het oppervlak van de rand goed worden schoongemaakt
om ervoor te zorgen dat er zich geen onzuiverheden zullen
bevinden tussen de behandeling en de steen. Het is aan te
bevelen om een doek of papier te gebruiken, bevochtigd met
een paar druppels van een vloeibaar schoonmaakmiddel.

De reiniging moet gebeuren in een omgeving die vrij is van
onzuiverheden, om te voorkomen dat vuil op het
schoongemaakte  oppervlak terechtkomt.

Het product moet worden aangebracht wanneer de oppervlakte helemaal droog is, om te voorkomen dat er tijdens het
aanbrengen van de verzegeling binnenin vocht blijft zitten.

b) Aanbrengen van de beschermlaag

Eerst wordt het product op een doek gegoten (nooit rechtstreeks op het materiaal gieten).

Daarna wordt het product in een effen laag over heel het te
behandelen oppervlak aangebracht.

Het behandelde oppervlak moet er glanzend uitzien gedurende
3 à 5 seconden na het aanbrengen van het product. Vermijd
contact met nabijgelegen gebieden.

Wanneer het product eenmaal is aangebracht, moet het
ongeveer 5 à 10 minuten drogen. Daarna moet het product
nogmaals worden aangebracht.

Wanneer de tweede laag droog is, moeten de restjes van het
product met een droge doek worden verwijderd.

Wanneer de tweede laag is aangebracht, mag u het oppervlak
gedurende 24 uur niet aanraken.

SENSA

ANDERE VE RZEGELINGEN

SENSA ANDERE VERZEGELINGEN

Eén keer aanbrengen is voldoende, Moeten elk jaar opnieuw

nadien hoeft men nooit meer te verzegelen worden toegepast

Chemische verbinding met de steen, Bedekken de oppervlakte, dringen in de poriën

zodat die kan ademen  in en verstoren de poreusheid van het graniet

Blijft aan de structuur Mettertijd verslijt de bescherming

gebonden en is duurzaam

Wordt niet aangetast door de Gewone huishoudelijke onderhoudsproducten

gebruikelijke onderhoudsproducten  beschadigen de beschermlaag

Met SENSA worden
vloeistoffen niet

geabsorbeerd

Zonder SENSA worden
vloeistoffen
geabsorbeerd door het
oppervlak

VERGELIJKING MET ANDERE VERZEGELINGEN

Waarom moet graniet worden verzegeld?

Graniet is een natuursteen die poreus is door de microporositeit in diens oppervlaktestructuur. Samen met de
oppervlaktespanning zorgt die microporeusheid ervoor dat vloeistoffen worden geabsorbeerd. Dit fenomeen, dat absorptie
door capillariteit heet, leidt tot vlekken in de steen.

Wat gebeurt er als er krassen in de oppervlakte komen of als de oppervlakte afschilfert?

De penetratie van de SENSA-behandeling hangt af van de eigenschappen van het graniet. Er werd vastgesteld dat de
penetratie wel 5 mm diep kan zijn. Als het graniet over een oppervlakte van meer dan 5 mm afschilfert, zal die zone
gevoeliger worden voor vlekken. Hoe groter die gevoeligheid, hoe groter de poreusheid van het basismateriaal.

Hoe wordt de oppervlakte hersteld in geval van schade?

Door het grote penetratievermogen van het product (dat wel 5 mm kan zijn) moet er in de meeste gevallen niets worden
ondernomen. In extreme gevallen moet het product op die plaats opnieuw worden aangebracht. In elk geval is het aan
te raden dat dit door een specialist wordt gedaan om het beste resultaat te bereiken.

Wat moet er gebeuren met overtollig product op het oppervlak?

Als de behandeling niet leidt tot een effen resultaat, ontstaan er klonters op de oppervlakte. Die kunnen met een droge
doek worden weg gewreven als ze nog niet opgedroogd zijn.

In welke mate is het materiaal bestand tegen krassen?

Zoals eerder uitgelegd, wordt er geen oppervlaktelaag op het materiaal gelegd. De weerstand tegen krassen is dus de
weerstand van de steen die eronder zit. Voor behandelde stenen kan dat wel 7 zijn op de schaal van MOHS (afhankelijk
van het graniet).

Hoe wordt het oppervlak onderhouden?

Het oppervlak heeft geen onderhoud nodig. Het is voldoende om het regelmatig schoon te maken met de methodes die
worden beschreven in het onderdeel “Preventief onderhoud” om het als nieuw te houden.
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MATERIALEN EN
AFMETINGEN
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Het Sensa-gamma is beschikbaar in de volgende kleuren en texturen:

• Abyss (Gepolijst, Leather).
• Smoke (Gepolijst, Leather).
• Tea (Gepolijst).
• Crisol (Gepolijst, Leather).
• Tanami (Gepolijst)
• Blat (Gepolijst, Leather)
• Boira(Gepolijst,Leather)
• Savannah (Gepolijst, Leather)
• Tuscany (Gepolijst)
• Aureo (Gepolijst)
• Clay (Gepolijst, Leather)

Het materiaal zal worden geleverd in platen van minstens 2,5 x 1,5 m, behalve indien anders vermeld, en in een dikte van
2 en 3 cm.

Kunnen er vlekken komen op een behandeld oppervlak?

De behandeling is geen wondermiddel. De behandeling garandeert alleen dat de steen niet wordt aangetast als die niet
te lang wordt blootgesteld aan de producten die vlekken veroorzaken (zie tabel van weerstand tegen vlekken in paragraaf
4.4). Als de tijden die daarin vermeld staan, worden overschreden, of als de vlek ontstaat door andere producten als degene
waartegen de behandeling doeltreffend is, dan is het mogelijk dat er een vlek ontstaat die niet meer kan worden verwijderd.

Is de behandeling van de oppervlakte dezelfde als die van de randen?

Nee. De bescherming van de oppervlakte gebeurt in de fabriek, die van de randen wordt manueel na de vervaardiging
aangebracht. Beide behandelingen hebben echter dezelfde uitwerking als de aanbevolen applicatiemethodes worden
gerespecteerd.

Kan de SENSA-behandeling worden gebruikt voor buitentoepassingen?

Ja. Het gebruikte product is goed bestand tegen zonnestralen en blootstelling aan UV-stralen.

Kan de SENSA-behandeling worden toegepast voor vloer- en muurtegels?

Het product kan zowel voor muur- als voor vloertegels worden gebruikt. Maar let op, als de slijtage ten gevolge van het
lopen op de steen heel groot is, dan zal die steen na verloop van tijd dusdanig zijn aangetast, dat er een gebied zal ontstaan
waar het product niet langer doeltreffend is (grotere slijtage bij indringing).
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PREVENTIEF ONDERHOUD

Dankzij de Sensa-behandeling is er bijna geen onderhoud van de steen nodig en is de steen uitermate bestand tegen
vlekken. Om de oppervlakte als nieuw te houden, moet die regelmatig worden schoongemaakt met een paar druppels
van een neutraal onderhoudsproduct of een zacht afwasproduct. De beste resultaten worden behaald met behulp van
een vochtige doek met lauw water en door zacht te wrijven, om te voorkomen dat de buitenste laag verslijt. Na reiniging
moet de oppervlakte met water worden afgespoeld en worden afgedroogd.

Aanbeveling:

• Plaats geen hete voorwerpen direct op het werkblad. Het is aan te bevelen om onderzetters te gebruiken, om te
vermijden dat de steen wordt aangetast.

• Als u op het werkblad morst, droog het dan zo snel mogelijk af.
• Snij niet rechtstreeks op het werkblad, anders kunnen er krassen ontstaan.
• Gebruik geen schurende onderhoudsmaterialen zoals metalen schuursponsen en wrijf zachtjes over de oppervlakte,

om krassen te vermijden.
• Gebruik geen onderhoudsproducten die veel zuren of veel basen bevatten, omdat die de buitenlaag kunnen

beschadigen.

REINIGING VAN VLEKKEN

U kunt de volgende reinigingsmiddelen en reinigingsmethodes gebruiken:

Oxaalzuur

Oxaalzuur is vloeibaar en is verkrijgbaar bij de apotheker of bij de drogist. Het is tamelijk agressief en daarom wordt
aanbevolen om zeer voorzichtig te zijn met het gebruik ervan.

Ammoniak

Als u met ammoniak schoonmaakt, mag u dat niet mengen met een bleekmiddel, want dan ontstaat een reactie waarbij
een giftig gas vrijkomt. Maak de vlek schoon door erover te wrijven met een vochtige doek.

Bicarbonaat

Als u bicarbonaat met water mengt, ontstaat een pasta die met een doek op de vlek moet worden aangebracht.

Schoonmaakmiddelen

Elk gewoon schoonmaakmiddel dat in de supermarkt kan worden gekocht, is geschikt. Verdun dit schoonmaakmiddel
met water en behandel de vlek.

ZORG EN
ONDERHOUD
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Bleekwater

Wees even voorzichtig met bleekwater als met ammoniak. Om een vlek te verwijderen maakt u een doek vochtig en wrijft
u ermee over de vlek.

Waterstofperoxide

Waterstofperoxide is vloeibaar en is verkrijgbaar bij de apotheker of bij de drogist

Kompressen

Door kompressen aan te brengen kan men het grootste gedeelte van de vlekken met reinigingsmiddelen verwijderen,
omdat men met kompressen vlekken kan verwijderen die tot op een zekere diepte in de steen zijn gedrongen.

Wat is een kompres eigenlijk?

Het is een absorberend materiaal dat op een oppervlakte wordt aangebracht om een vlek te verwijderen. Het bestaat
in de vorm van poeder, papier of gel. De kompressen die momenteel het meest worden gebruikt, zijn die in poedervorm.
Sommige poeders zijn zeer absorberend en ideaal om bepaalde vlekken te verwijderen. E nkele van de meest gebruikte
kompressen in poedervorm zijn:

• Klei
• Talkpoeder
• Krijt
• Sepioliet (gehydrateerd magnesiumcilicaat)
• Diatomeeën-aarde
• Methylcellulose
• Meel

Klei en diatomeeën-aarde zijn normaal gesproken de beste. Gebruik geen krijt of klei dat ijzer bevat. Wanneer zure
chemische producten worden gebruikt, reageren die met het ijzer en kunnen ze een gele kleur veroorzaken op sommige
steenoppervlakken. U gebruikt best een kompres in poedervorm van een bekend merk.

Enkele typische kompressen van papier zijn:

• Wattenbollen
• Papieren doekjes
• Doekjes in gaas

Soms volstaan papieren kompressen voor lichte vlekken. Ze kunnen even gemakkelijk worden aangebracht als kompressen
in poedervorm en zijn ook gemakkelijk om te verwijderen.

Kompressen in gelvorm zijn normaal gesproken dikke chemische producten die ontwikkeld zijn om met behulp van
poeder of papier op een vlek te worden aangebracht. Ze zijn zeer doeltreffend tegen bepaalde vlekken. Als u
kompresmaterialen aankoopt, moet u navragen of ze chemische vlekverwijderende produ cten bevatten, dan wel of er
chemische producten aan moeten worden toegevoegd.

Sommige kompressen in poeder- of in gelvorm bevatten chemische producten. Men moet er enkel water aan toevoegen.
M en g bijkomen de chemisch e prod ucten nooit  met een kompres da t zijn  eigen formule beva t.

Voor een goed resultaat moet het kompres minstens 24 uur laten inwerken.
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AFWERKING VAN DE
RANDEN NA
PRODUCTIE

Het gebruikte product is brandbaar. Inslikken van het product is schadelijk voor de gezondheid.

A) Contact met het product

Bij contact met het product gaat u op de volgende manier te werk:

Algemeen

Raadpleeg steeds een arts in geval van twijfel,of wanneer de symptomen zich aanhouden. Probeer een bewusteloze persoon
nooit iets via de mond toe te dienen.

Inademing

Breng het slachtoffer naar buiten, laat hem neerliggen en hou hem warm. Als zijn ademhaling onregelmatig is of stopt, pas
dan kunstmatige beademing toe. Dien niets toe via de mond. Als het slachtoffer bewusteloos is, leg hem dan in een correcte
positie en raadpleeg een arts.

Aanraking met de ogen

Spoel de ogen overvloedig met zuiver koud water gedurende 10 minuten, waarbij u de oogleden naar boven trekt. Raadpleeg
een arts als de symptomen zich aanhouden.

Contact met de huid

Over het algemeen is het product niet irriterend voor de huid. Trek de kleding uit waarop het product werd gemorst. Was
de huid grondig met water en zeep of een geschikt reinigingsmiddel voor de huid. Gebruik nooit oplosmiddelen of verdunners.

Inslikken

Als iemand het product per ongeluk heeft ingeslikt, raadpleeg dan een arts. Laat het slachtoffer liggen. Lok nooit braken
uit.

B) Maatregelen om brand te bestrijden

Blusmiddelen

Aanbevolen: alcoholbestendig schuim, koolzuur, poeder, water in poedervorm.
Niet aanbevolen: rechtstreekse waterstraal.

Aanbevelingen

Het vuur kan een dikke zwarte rook veroorzaken. Blootstelling aan ontbindingsproducten kan schadelijk zijn voor de
gezondheid. Een geschikte bescherming van de ademhalingswegen kan noodzakelijk zijn.

Hou verpakkingen die aan het vuur zijn blootgesteld koel met water. Voorkom dat de brandbestrijdingsmiddelen wegvloeien
via riolen of waterlopen.

C) Maatregelen in geval van morsen

Verwijder mogelijke ontbrandingspunten en ventileer de ruimte. Vermijd het inademen van de dampen. Volg de
veiligheidsmaatregelen die opgesomd staan in paragrafen D) en E).

Stop het lek en verwijder het gemorste product met absorberende, niet brandbare materialen (bv. aarde, zand, vermiculiet,
diatomeeënaarde). Giet het product en het absorberende product in een container die geschikt is om later weg te gooien,
conform de plaatselijke wetgeving. Zorg dat het uitgelekte vocht niet kan wegvloeien via riolen of waterlopen. Reinig bij
voorkeur met een detergent en vermijd het gebruik van oplosmiddelen.

Als het product meren, rivieren of riolen vervuilt, licht dan de gepaste instanties in.

D) Gebruik en bewaring

Gebruik

De dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich via de vloer verspreiden. Ze kunnen een explosief mengsel vormen met
lucht. Vermijd dat er brandbare of explosieve concentraties van de dampen in de lucht ontstaan. Vermijd dat er tijdens het
werken concentraties van de dampen ontstaan die hoger zijn dan de maximale blootstellingsgrens.

Het preparaat mag enkel worden gebruikt in ruimtes waarin zich geen open vuur en andere ontbrandingspunten bevinden.
Elektrische installaties en verlichting moeten beschermd zijn volgens de geldende normen.

Hou de verpakking goed gesloten en uit de buurt van warmtebronnen, vonken en vuur. Gebruik geen gereedschap dat
vonken kan veroorzaken.

Vermijd dat het preparaat in contact komt met huid en ogen. Vermijd inademing van de dampen en de nevels die ontstaan
tijdens het gebruik.

Als het product in contact komt met huid of ogen, moet u de huid of de ogen met veel water spoelen.

Gebruik nooit druk om de verpakkingen leeg te maken. De potten zijn niet bestand tegen druk.

In de ruimte waar het product wordt gebruikt, mag u niet roken, eten of drinken.

Volg de wetgeving betreffende veiligheid en hygiëne bij het werk.

Bewaar het product in een verpakking van hetzelfde materiaal als de originele verpakking.

Wanneer de medewerkers zich in de cabine bevinden waarin het product wordt aangebracht - ongeacht het feit of ze al dan
niet zelf betrokken zijn bij het aanbrengen - en de verluchting is niet voldoende om de concentratie van partikels en de
damp van het oplosmiddel voortdurend te controleren, dan moeten ze adembescherming dragen met toediening van lucht
tot de concentratie van partikels en de damp van het oplosmiddel onder de maximale blootstellingsgrens ligt.

In geval van morsen moet worden vermeden dat het product wegloopt via de afwatering en moet het gemorste product zo
snel mogelijk worden opgedroogd.

Bewaring

Bewaar het product volgens de reglementen en de plaatselijke wetgeving die van toepassing is.

Volg de aanwijzingen op het etiket. Bewaar de verpakkingen tussen 5 en 35°C op een droge en goed verluchte plaats, uit de
buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Hou ze uit de buurt van ontbrandingspunten. Hou ze uit de buurt van oxiderende
stoffen en zeer zure of zeer alkalische materialen.

Rook niet. Zorg dat onbevoegde personen de ruimte niet kunnen betreden. Wanneer de verpakking eenmaal wordt geopend,
moet die achteraf nauwkeurig worden gesloten en verticaal worden opgeslagen om morsen te vermijden.

E) Persoonlijke blootstelling controleren

Technische maatregelen

Voorzie voldoende verluchting, wat mogelijk is door een goede plaatselijke afzuiging/ventilatie. Als dat niet voldoende is
om de concentratie van partikels en dampen van het oplosmiddel tijdens het werken onder de maximale blootstellingsgrens
te houden, moet u een aangepaste adembescherming dragen.
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WAT IS SENSA?

Cosentino introduceert SENSA, het nieuwe keukenwerkblad van graniet met verbeterde bescherming tegen vlekken.
Behoudt de originele schoonheid van uw keukenblad dankzij dit speciaal behandelde product, met 10 jaar garantie.

Sensa is het nieuwe merk werkbladen van Cosentino. Het succes is gebaseerd op een vlekken afwerend product
dat de granietsector een nieuw en innovatief concept biedt. Door middel van een permanente beschermende
behandeling wordt vlekvorming op het materiaal verminderd, met een mooi en duurzaam resultaat.

FORMAAT: Verkrijgbaar in platen van 2 en 3 cm. De platen worden in de oppervlakte behandeld. De minimale
afmeting is 2,5 x 1,5 m.

KIEZEN VOOR SENSA

Als aanvulling op de sterkte en het karakter van graniet, kan men nu ook genieten van een revolutionaire behandeling
die ervoor zorgt dat de keuken als nieuw blijft.

De innovatieve behandeling van SENSA betekent dat de kleur, textuur en natuurlijke schoonheid onveranderd blijft
en tegelijk een hoge weerstand tegen vlekken biedt.

Het merk Sensa is een productlijn van graniet met een geweldige toegevoegde waarde. Het vereist geen speciaal
onderhoud en het  is gec ertificeerd voor veil ig in contact met voedingsmi ddelen te staan.

Voor Sensa garanderen wij een snelle levering door de grote materiaalvoorraad in onze magazijnen. Alle Sensa
Graniet in deze collectie is exclusief of semi-exclusief.

3

Onderstaande tabel is het equivalent  van de commerciële en de generieke namen:

ITABROWN TUSCANY
CATEDRAL BLAT
MARRÓN TABACO SAVANNAH
AMARILLO DORADO AUREO
UBATUBA TEA
SAN GABRIEL SMOKE
ORNAMENTAL TANAMI
COSMOS BROWN CRISOL
MADURA GOLD CLAY
MARRÓN BAHIA BOIRA
SAN BENEDITO ABYSS

4

6

8

9

12

3

Steenoppervlak
Chemische binding



WAT IS EEN
SENSA-
BEHANDELING?

Sensa is een beschermende behandeling die het absorptievermogen van graniet
vermindert en dus vlekken in het materiaal voorkomt. Sensa is geen verzegeling. Het
bindt zich aan de oppervlakte van het graniet, maar niet op dezelfde manier als
conventionele verzegelingen.

Het verschil tussen een Sensa-behandeling en andere verzegelingen ligt in het feit
dat Sensa het graniet laat ademen. Het dringt door in de structuur van de steen en
zet zich daar vast, terwijl de kleur en de natuurlijke schoonheid van de steen behouden
blijven.

Dankzij zijn lage moleculaire gewicht reageert Sensa met het graniet en integreert
het zich in zijn moleculaire structuur door een chemische verbinding. Conventionele
verzegelingen hebben een grote moleculaire structuur, die met de oppervlakte reageert
d.m.v. veel zwakkere elektrostatische krachten dan Sensa.

HANDLEIDING
SENSA-
GRANIET

VEEL GESTELDE
VRAGEN

6

VOORZORGSMAAT
REGELEN BIJ HET
GEBRUIK VAN HET
PRODUCT

5

NOTITIES

4
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Wanneer de randen van het werkblad eenmaal afgewerkt
zijn, moeten ze op dezelfde manier worden beschermd als
de rest van het werkblad.

a) Voorbereiding van de randen

Voordat een nieuwe SENSA-behandeling wordt aangebracht,
moet het oppervlak van de rand goed worden schoongemaakt
om ervoor te zorgen dat er zich geen onzuiverheden zullen
bevinden tussen de behandeling en de steen. Het is aan te
bevelen om een doek of papier te gebruiken, bevochtigd met
een paar druppels van een vloeibaar schoonmaakmiddel.

De reiniging moet gebeuren in een omgeving die vrij is van
onzuiverheden, om te voorkomen dat vuil op het
schoongemaakte  oppervlak terechtkomt.

Het product moet worden aangebracht wanneer de oppervlakte helemaal droog is, om te voorkomen dat er tijdens het
aanbrengen van de verzegeling binnenin vocht blijft zitten.

b) Aanbrengen van de beschermlaag

Eerst wordt het product op een doek gegoten (nooit rechtstreeks op het materiaal gieten).

Daarna wordt het product in een effen laag over heel het te
behandelen oppervlak aangebracht.

Het behandelde oppervlak moet er glanzend uitzien gedurende
3 à 5 seconden na het aanbrengen van het product. Vermijd
contact met nabijgelegen gebieden.

Wanneer het product eenmaal is aangebracht, moet het
ongeveer 5 à 10 minuten drogen. Daarna moet het product
nogmaals worden aangebracht.

Wanneer de tweede laag droog is, moeten de restjes van het
product met een droge doek worden verwijderd.

Wanneer de tweede laag is aangebracht, mag u het oppervlak
gedurende 24 uur niet aanraken.

SENSA

ANDERE VE RZEGELINGEN

SENSA ANDERE VERZEGELINGEN

Eén keer aanbrengen is voldoende, Moeten elk jaar opnieuw

nadien hoeft men nooit meer te verzegelen worden toegepast

Chemische verbinding met de steen, Bedekken de oppervlakte, dringen in de poriën

zodat die kan ademen  in en verstoren de poreusheid van het graniet

Blijft aan de structuur Mettertijd verslijt de bescherming

gebonden en is duurzaam

Wordt niet aangetast door de Gewone huishoudelijke onderhoudsproducten

gebruikelijke onderhoudsproducten  beschadigen de beschermlaag

Met SENSA worden
vloeistoffen niet

geabsorbeerd

Zonder SENSA worden
vloeistoffen
geabsorbeerd door het
oppervlak

VERGELIJKING MET ANDERE VERZEGELINGEN

Waarom moet graniet worden verzegeld?

Graniet is een natuursteen die poreus is door de microporositeit in diens oppervlaktestructuur. Samen met de
oppervlaktespanning zorgt die microporeusheid ervoor dat vloeistoffen worden geabsorbeerd. Dit fenomeen, dat absorptie
door capillariteit heet, leidt tot vlekken in de steen.

Wat gebeurt er als er krassen in de oppervlakte komen of als de oppervlakte afschilfert?

De penetratie van de SENSA-behandeling hangt af van de eigenschappen van het graniet. Er werd vastgesteld dat de
penetratie wel 5 mm diep kan zijn. Als het graniet over een oppervlakte van meer dan 5 mm afschilfert, zal die zone
gevoeliger worden voor vlekken. Hoe groter die gevoeligheid, hoe groter de poreusheid van het basismateriaal.

Hoe wordt de oppervlakte hersteld in geval van schade?

Door het grote penetratievermogen van het product (dat wel 5 mm kan zijn) moet er in de meeste gevallen niets worden
ondernomen. In extreme gevallen moet het product op die plaats opnieuw worden aangebracht. In elk geval is het aan
te raden dat dit door een specialist wordt gedaan om het beste resultaat te bereiken.

Wat moet er gebeuren met overtollig product op het oppervlak?

Als de behandeling niet leidt tot een effen resultaat, ontstaan er klonters op de oppervlakte. Die kunnen met een droge
doek worden weg gewreven als ze nog niet opgedroogd zijn.

In welke mate is het materiaal bestand tegen krassen?

Zoals eerder uitgelegd, wordt er geen oppervlaktelaag op het materiaal gelegd. De weerstand tegen krassen is dus de
weerstand van de steen die eronder zit. Voor behandelde stenen kan dat wel 7 zijn op de schaal van MOHS (afhankelijk
van het graniet).

Hoe wordt het oppervlak onderhouden?

Het oppervlak heeft geen onderhoud nodig. Het is voldoende om het regelmatig schoon te maken met de methodes die
worden beschreven in het onderdeel “Preventief onderhoud” om het als nieuw te houden.
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MATERIALEN EN
AFMETINGEN
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Het Sensa-gamma is beschikbaar in de volgende kleuren en texturen:

• Abyss (Gepolijst, Leather).
• Smoke (Gepolijst, Leather).
• Tea (Gepolijst).
• Crisol (Gepolijst, Leather).
• Tanami (Gepolijst)
• Blat (Gepolijst, Leather)
• Boira(Gepolijst,Leather)
• Savannah (Gepolijst, Leather)
• Tuscany (Gepolijst)
• Aureo (Gepolijst)
• Clay (Gepolijst, Leather)

Het materiaal zal worden geleverd in platen van minstens 2,5 x 1,5 m, behalve indien anders vermeld, en in een dikte van
2 en 3 cm.

Kunnen er vlekken komen op een behandeld oppervlak?

De behandeling is geen wondermiddel. De behandeling garandeert alleen dat de steen niet wordt aangetast als die niet
te lang wordt blootgesteld aan de producten die vlekken veroorzaken (zie tabel van weerstand tegen vlekken in paragraaf
4.4). Als de tijden die daarin vermeld staan, worden overschreden, of als de vlek ontstaat door andere producten als degene
waartegen de behandeling doeltreffend is, dan is het mogelijk dat er een vlek ontstaat die niet meer kan worden verwijderd.

Is de behandeling van de oppervlakte dezelfde als die van de randen?

Nee. De bescherming van de oppervlakte gebeurt in de fabriek, die van de randen wordt manueel na de vervaardiging
aangebracht. Beide behandelingen hebben echter dezelfde uitwerking als de aanbevolen applicatiemethodes worden
gerespecteerd.

Kan de SENSA-behandeling worden gebruikt voor buitentoepassingen?

Ja. Het gebruikte product is goed bestand tegen zonnestralen en blootstelling aan UV-stralen.

Kan de SENSA-behandeling worden toegepast voor vloer- en muurtegels?

Het product kan zowel voor muur- als voor vloertegels worden gebruikt. Maar let op, als de slijtage ten gevolge van het
lopen op de steen heel groot is, dan zal die steen na verloop van tijd dusdanig zijn aangetast, dat er een gebied zal ontstaan
waar het product niet langer doeltreffend is (grotere slijtage bij indringing).
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PREVENTIEF ONDERHOUD

Dankzij de Sensa-behandeling is er bijna geen onderhoud van de steen nodig en is de steen uitermate bestand tegen
vlekken. Om de oppervlakte als nieuw te houden, moet die regelmatig worden schoongemaakt met een paar druppels
van een neutraal onderhoudsproduct of een zacht afwasproduct. De beste resultaten worden behaald met behulp van
een vochtige doek met lauw water en door zacht te wrijven, om te voorkomen dat de buitenste laag verslijt. Na reiniging
moet de oppervlakte met water worden afgespoeld en worden afgedroogd.

Aanbeveling:

• Plaats geen hete voorwerpen direct op het werkblad. Het is aan te bevelen om onderzetters te gebruiken, om te
vermijden dat de steen wordt aangetast.

• Als u op het werkblad morst, droog het dan zo snel mogelijk af.
• Snij niet rechtstreeks op het werkblad, anders kunnen er krassen ontstaan.
• Gebruik geen schurende onderhoudsmaterialen zoals metalen schuursponsen en wrijf zachtjes over de oppervlakte,

om krassen te vermijden.
• Gebruik geen onderhoudsproducten die veel zuren of veel basen bevatten, omdat die de buitenlaag kunnen

beschadigen.

REINIGING VAN VLEKKEN

U kunt de volgende reinigingsmiddelen en reinigingsmethodes gebruiken:

Oxaalzuur

Oxaalzuur is vloeibaar en is verkrijgbaar bij de apotheker of bij de drogist. Het is tamelijk agressief en daarom wordt
aanbevolen om zeer voorzichtig te zijn met het gebruik ervan.

Ammoniak

Als u met ammoniak schoonmaakt, mag u dat niet mengen met een bleekmiddel, want dan ontstaat een reactie waarbij
een giftig gas vrijkomt. Maak de vlek schoon door erover te wrijven met een vochtige doek.

Bicarbonaat

Als u bicarbonaat met water mengt, ontstaat een pasta die met een doek op de vlek moet worden aangebracht.

Schoonmaakmiddelen

Elk gewoon schoonmaakmiddel dat in de supermarkt kan worden gekocht, is geschikt. Verdun dit schoonmaakmiddel
met water en behandel de vlek.

ZORG EN
ONDERHOUD
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Bleekwater

Wees even voorzichtig met bleekwater als met ammoniak. Om een vlek te verwijderen maakt u een doek vochtig en wrijft
u ermee over de vlek.

Waterstofperoxide

Waterstofperoxide is vloeibaar en is verkrijgbaar bij de apotheker of bij de drogist

Kompressen

Door kompressen aan te brengen kan men het grootste gedeelte van de vlekken met reinigingsmiddelen verwijderen,
omdat men met kompressen vlekken kan verwijderen die tot op een zekere diepte in de steen zijn gedrongen.

Wat is een kompres eigenlijk?

Het is een absorberend materiaal dat op een oppervlakte wordt aangebracht om een vlek te verwijderen. Het bestaat
in de vorm van poeder, papier of gel. De kompressen die momenteel het meest worden gebruikt, zijn die in poedervorm.
Sommige poeders zijn zeer absorberend en ideaal om bepaalde vlekken te verwijderen. E nkele van de meest gebruikte
kompressen in poedervorm zijn:

• Klei
• Talkpoeder
• Krijt
• Sepioliet (gehydrateerd magnesiumcilicaat)
• Diatomeeën-aarde
• Methylcellulose
• Meel

Klei en diatomeeën-aarde zijn normaal gesproken de beste. Gebruik geen krijt of klei dat ijzer bevat. Wanneer zure
chemische producten worden gebruikt, reageren die met het ijzer en kunnen ze een gele kleur veroorzaken op sommige
steenoppervlakken. U gebruikt best een kompres in poedervorm van een bekend merk.

Enkele typische kompressen van papier zijn:

• Wattenbollen
• Papieren doekjes
• Doekjes in gaas

Soms volstaan papieren kompressen voor lichte vlekken. Ze kunnen even gemakkelijk worden aangebracht als kompressen
in poedervorm en zijn ook gemakkelijk om te verwijderen.

Kompressen in gelvorm zijn normaal gesproken dikke chemische producten die ontwikkeld zijn om met behulp van
poeder of papier op een vlek te worden aangebracht. Ze zijn zeer doeltreffend tegen bepaalde vlekken. Als u
kompresmaterialen aankoopt, moet u navragen of ze chemische vlekverwijderende produ cten bevatten, dan wel of er
chemische producten aan moeten worden toegevoegd.

Sommige kompressen in poeder- of in gelvorm bevatten chemische producten. Men moet er enkel water aan toevoegen.
M en g bijkomen de chemisch e prod ucten nooit  met een kompres da t zijn  eigen formule beva t.

Voor een goed resultaat moet het kompres minstens 24 uur laten inwerken.
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TABEL VAN DE MEEST VOORKOMENDE VLEKKEN
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AFWERKING VAN DE
RANDEN NA
PRODUCTIE

Het gebruikte product is brandbaar. Inslikken van het product is schadelijk voor de gezondheid.

A) Contact met het product

Bij contact met het product gaat u op de volgende manier te werk:

Algemeen

Raadpleeg steeds een arts in geval van twijfel,of wanneer de symptomen zich aanhouden. Probeer een bewusteloze persoon
nooit iets via de mond toe te dienen.

Inademing

Breng het slachtoffer naar buiten, laat hem neerliggen en hou hem warm. Als zijn ademhaling onregelmatig is of stopt, pas
dan kunstmatige beademing toe. Dien niets toe via de mond. Als het slachtoffer bewusteloos is, leg hem dan in een correcte
positie en raadpleeg een arts.

Aanraking met de ogen

Spoel de ogen overvloedig met zuiver koud water gedurende 10 minuten, waarbij u de oogleden naar boven trekt. Raadpleeg
een arts als de symptomen zich aanhouden.

Contact met de huid

Over het algemeen is het product niet irriterend voor de huid. Trek de kleding uit waarop het product werd gemorst. Was
de huid grondig met water en zeep of een geschikt reinigingsmiddel voor de huid. Gebruik nooit oplosmiddelen of verdunners.

Inslikken

Als iemand het product per ongeluk heeft ingeslikt, raadpleeg dan een arts. Laat het slachtoffer liggen. Lok nooit braken
uit.

B) Maatregelen om brand te bestrijden

Blusmiddelen

Aanbevolen: alcoholbestendig schuim, koolzuur, poeder, water in poedervorm.
Niet aanbevolen: rechtstreekse waterstraal.

Aanbevelingen

Het vuur kan een dikke zwarte rook veroorzaken. Blootstelling aan ontbindingsproducten kan schadelijk zijn voor de
gezondheid. Een geschikte bescherming van de ademhalingswegen kan noodzakelijk zijn.

Hou verpakkingen die aan het vuur zijn blootgesteld koel met water. Voorkom dat de brandbestrijdingsmiddelen wegvloeien
via riolen of waterlopen.

C) Maatregelen in geval van morsen

Verwijder mogelijke ontbrandingspunten en ventileer de ruimte. Vermijd het inademen van de dampen. Volg de
veiligheidsmaatregelen die opgesomd staan in paragrafen D) en E).

Stop het lek en verwijder het gemorste product met absorberende, niet brandbare materialen (bv. aarde, zand, vermiculiet,
diatomeeënaarde). Giet het product en het absorberende product in een container die geschikt is om later weg te gooien,
conform de plaatselijke wetgeving. Zorg dat het uitgelekte vocht niet kan wegvloeien via riolen of waterlopen. Reinig bij
voorkeur met een detergent en vermijd het gebruik van oplosmiddelen.

Als het product meren, rivieren of riolen vervuilt, licht dan de gepaste instanties in.

D) Gebruik en bewaring

Gebruik

De dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich via de vloer verspreiden. Ze kunnen een explosief mengsel vormen met
lucht. Vermijd dat er brandbare of explosieve concentraties van de dampen in de lucht ontstaan. Vermijd dat er tijdens het
werken concentraties van de dampen ontstaan die hoger zijn dan de maximale blootstellingsgrens.

Het preparaat mag enkel worden gebruikt in ruimtes waarin zich geen open vuur en andere ontbrandingspunten bevinden.
Elektrische installaties en verlichting moeten beschermd zijn volgens de geldende normen.

Hou de verpakking goed gesloten en uit de buurt van warmtebronnen, vonken en vuur. Gebruik geen gereedschap dat
vonken kan veroorzaken.

Vermijd dat het preparaat in contact komt met huid en ogen. Vermijd inademing van de dampen en de nevels die ontstaan
tijdens het gebruik.

Als het product in contact komt met huid of ogen, moet u de huid of de ogen met veel water spoelen.

Gebruik nooit druk om de verpakkingen leeg te maken. De potten zijn niet bestand tegen druk.

In de ruimte waar het product wordt gebruikt, mag u niet roken, eten of drinken.

Volg de wetgeving betreffende veiligheid en hygiëne bij het werk.

Bewaar het product in een verpakking van hetzelfde materiaal als de originele verpakking.

Wanneer de medewerkers zich in de cabine bevinden waarin het product wordt aangebracht - ongeacht het feit of ze al dan
niet zelf betrokken zijn bij het aanbrengen - en de verluchting is niet voldoende om de concentratie van partikels en de
damp van het oplosmiddel voortdurend te controleren, dan moeten ze adembescherming dragen met toediening van lucht
tot de concentratie van partikels en de damp van het oplosmiddel onder de maximale blootstellingsgrens ligt.

In geval van morsen moet worden vermeden dat het product wegloopt via de afwatering en moet het gemorste product zo
snel mogelijk worden opgedroogd.

Bewaring

Bewaar het product volgens de reglementen en de plaatselijke wetgeving die van toepassing is.

Volg de aanwijzingen op het etiket. Bewaar de verpakkingen tussen 5 en 35°C op een droge en goed verluchte plaats, uit de
buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Hou ze uit de buurt van ontbrandingspunten. Hou ze uit de buurt van oxiderende
stoffen en zeer zure of zeer alkalische materialen.

Rook niet. Zorg dat onbevoegde personen de ruimte niet kunnen betreden. Wanneer de verpakking eenmaal wordt geopend,
moet die achteraf nauwkeurig worden gesloten en verticaal worden opgeslagen om morsen te vermijden.

E) Persoonlijke blootstelling controleren

Technische maatregelen

Voorzie voldoende verluchting, wat mogelijk is door een goede plaatselijke afzuiging/ventilatie. Als dat niet voldoende is
om de concentratie van partikels en dampen van het oplosmiddel tijdens het werken onder de maximale blootstellingsgrens
te houden, moet u een aangepaste adembescherming dragen.
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WAT IS SENSA?

Cosentino introduceert SENSA, het nieuwe keukenwerkblad van graniet met verbeterde bescherming tegen vlekken.
Behoudt de originele schoonheid van uw keukenblad dankzij dit speciaal behandelde product, met 10 jaar garantie.

Sensa is het nieuwe merk werkbladen van Cosentino. Het succes is gebaseerd op een vlekken afwerend product
dat de granietsector een nieuw en innovatief concept biedt. Door middel van een permanente beschermende
behandeling wordt vlekvorming op het materiaal verminderd, met een mooi en duurzaam resultaat.

FORMAAT: Verkrijgbaar in platen van 2 en 3 cm. De platen worden in de oppervlakte behandeld. De minimale
afmeting is 2,5 x 1,5 m.

KIEZEN VOOR SENSA

Als aanvulling op de sterkte en het karakter van graniet, kan men nu ook genieten van een revolutionaire behandeling
die ervoor zorgt dat de keuken als nieuw blijft.

De innovatieve behandeling van SENSA betekent dat de kleur, textuur en natuurlijke schoonheid onveranderd blijft
en tegelijk een hoge weerstand tegen vlekken biedt.

Het merk Sensa is een productlijn van graniet met een geweldige toegevoegde waarde. Het vereist geen speciaal
onderhoud en het  is gec ertificeerd voor veil ig in contact met  voedingsmi ddelen te st aan.

Voor Sensa garanderen wij een snelle levering door de grote materiaalvoorraad in onze magazijnen. Alle Sensa
Graniet in deze collectie is exclusief of semi-exclusief.
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Onderstaande tabel is het equivalent  van de commerciële en de generieke namen:

ITABROWN TUSCANY
CATEDRAL BLAT
MARRÓN TABACO SAVANNAH
AMARILLO DORADO AUREO
UBATUBA TEA
SAN GABRIEL SMOKE
ORNAMENTAL TANAMI
COSMOS BROWN CRISOL
MADURA GOLD CLAY
MARRÓN BAHIA BOIRA
SAN BENEDITO ABYSS
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Steenoppervlak
Chemische binding



WAT IS EEN
SENSA-
BEHANDELING?

Sensa is een beschermende behandeling die het absorptievermogen van graniet
vermindert en dus vlekken in het materiaal voorkomt. Sensa is geen verzegeling. Het
bindt zich aan de oppervlakte van het graniet, maar niet op dezelfde manier als
conventionele verzegelingen.

Het verschil tussen een Sensa-behandeling en andere verzegelingen ligt in het feit
dat Sensa het graniet laat ademen. Het dringt door in de structuur van de steen en
zet zich daar vast, terwijl de kleur en de natuurlijke schoonheid van de steen behouden
blijven.

Dankzij zijn lage moleculaire gewicht reageert Sensa met het graniet en integreert
het zich in zijn moleculaire structuur door een chemische verbinding. Conventionele
verzegelingen hebben een grote moleculaire structuur, die met de oppervlakte reageert
d.m.v. veel zwakkere elektrostatische krachten dan Sensa.

HANDLEIDING
SENSA-
GRANIET

VEEL GESTELDE
VRAGEN
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VOORZORGSMAAT
REGELEN BIJ HET
GEBRUIK VAN HET
PRODUCT

5

NOTITIES
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Wanneer de randen van het werkblad eenmaal afgewerkt
zijn, moeten ze op dezelfde manier worden beschermd als
de rest van het werkblad.

a) Voorbereiding van de randen

Voordat een nieuwe SENSA-behandeling wordt aangebracht,
moet het oppervlak van de rand goed worden schoongemaakt
om ervoor te zorgen dat er zich geen onzuiverheden zullen
bevinden tussen de behandeling en de steen. Het is aan te
bevelen om een doek of papier te gebruiken, bevochtigd met
een paar druppels van een vloeibaar schoonmaakmiddel.

De reiniging moet gebeuren in een omgeving die vrij is van
onzuiverheden, om te voorkomen dat vuil op het
schoongemaakte  oppervlak terechtkomt.

Het product moet worden aangebracht wanneer de oppervlakte helemaal droog is, om te voorkomen dat er tijdens het
aanbrengen van de verzegeling binnenin vocht blijft zitten.

b) Aanbrengen van de beschermlaag

Eerst wordt het product op een doek gegoten (nooit rechtstreeks op het materiaal gieten).

Daarna wordt het product in een effen laag over heel het te
behandelen oppervlak aangebracht.

Het behandelde oppervlak moet er glanzend uitzien gedurende
3 à 5 seconden na het aanbrengen van het product. Vermijd
contact met nabijgelegen gebieden.

Wanneer het product eenmaal is aangebracht, moet het
ongeveer 5 à 10 minuten drogen. Daarna moet het product
nogmaals worden aangebracht.

Wanneer de tweede laag droog is, moeten de restjes van het
product met een droge doek worden verwijderd.

Wanneer de tweede laag is aangebracht, mag u het oppervlak
gedurende 24 uur niet aanraken.

SENSA

ANDERE VE RZEGELINGEN

SENSA ANDERE VERZEGELINGEN

Eén keer aanbrengen is voldoende, Moeten elk jaar opnieuw

nadien hoeft men nooit meer te verzegelen worden toegepast

Chemische verbinding met de steen, Bedekken de oppervlakte, dringen in de poriën

zodat die kan ademen  in en verstoren de poreusheid van het graniet

Blijft aan de structuur Mettertijd verslijt de bescherming

gebonden en is duurzaam

Wordt niet aangetast door de Gewone huishoudelijke onderhoudsproducten

gebruikelijke onderhoudsproducten  beschadigen de beschermlaag

Met SENSA worden
vloeistoffen niet

geabsorbeerd

Zonder SENSA worden
vloeistoffen
geabsorbeerd door het
oppervlak

VERGELIJKING MET ANDERE VERZEGELINGEN

Waarom moet graniet worden verzegeld?

Granie t is een natuurste en die poreus is door de micro porosit eit in diens oppervlaktest ructuur. Samen met de
oppervlaktespanning zorgt die microporeusheid ervoor dat vloeistoffen worden geabsorbeerd. Dit fenomeen, dat absorptie
door capillariteit heet, leidt tot vlekken in de steen.

Wat gebeurt er als er krassen in de oppervlakte komen of als de oppervlakte afschilfert?

De penetratie van de SENSA-behandeling hangt af van de eigenschappen van het graniet. Er werd vastgesteld dat de
penetratie wel 5 mm diep kan zijn. Als het graniet over een oppervlakte van meer dan 5 mm afschilfert, zal die zone
gevoeliger worden voor vlekken. Hoe groter die gevoeligheid, hoe groter de poreusheid van het basisma teriaal.

Hoe wordt de oppervlakte hersteld in geval van schade?

Door het grote penetratievermogen van het product (dat wel 5 mm kan zijn) moet er in de meeste gevallen niets worden
ondernomen. In extreme gevallen moet het product op die plaats opnieuw worden aangebracht. In elk geval is het aan
te raden dat dit door een specialist wordt gedaan om het beste resultaat te bereiken.

Wat moet er gebeuren met overtollig product op het oppervlak?

Als de behandeling niet leidt tot een effen resultaat, ontstaan er klonters op de oppervlakte. Die kunnen met een droge
doek worden weg gewreven als ze nog niet opgedroogd zijn.

In welke mate is het materiaal bestand tegen krassen?

Zoals eerder uitgelegd, wordt er geen oppervlaktelaag op het materiaal gelegd. De weerstand tegen krassen is dus de
weerstand van de steen die eronder zit. Voor behandelde stenen kan dat wel 7 zijn op de schaal van MOHS (afhankelijk
van het graniet).

Hoe wordt het oppervlak onderhouden?

Het oppervlak heeft geen onderhoud nodig. Het is voldoende om het regelmatig schoon te maken met de methodes die
worden beschreven in het onderdeel “Preventief onderhoud” om het als nieuw te houden.
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MATERIALEN EN
AFMETINGEN
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Het Sensa-gamma is beschikbaar in de volgende kleuren en texturen:

• Abyss (Gepolijst, Leather).
• Smoke (Gepolijst, Leather).
• Tea (Gepolijst).
• Crisol (Gepolijst, Leather).
• Tanami (Gepolijst)
• Blat (Gepolijst, Leather)
• Boira(Gepolijst,Leather)
• Savannah (Gepolijst, Leather)
• Tuscany (Gepolijst)
• Aureo (Gepolijst)
• Clay (Gepolijst, Leather)

Het materiaal zal worden geleverd in platen van minstens 2,5 x 1,5 m, behalve indien anders vermeld, en in een dikte van
2 en 3 cm.

Kunnen er vlekken komen op een behandeld oppervlak?

De behandeling is geen wondermiddel. De behandeling garandeert alleen dat de steen niet wordt aangetast als die niet
te lang wordt blootgesteld aan de producten die vlekken veroorzaken (zie tabel van weerstand tegen vlekken in paragraaf
4.4). Als de tijden die daarin vermeld staan, worden overschreden, of als de vlek ontstaat door andere producten als degene
waartegen de behandeling doeltreffend is, dan is het mogelijk dat er een vlek ontstaat die niet meer kan worden verwijderd.

Is de behandeling van de oppervlakte dezelfde als die van de randen?

Nee. De bescherming van de oppervlakte gebeurt in de fabriek, die van de randen wordt manueel na de vervaardiging
aangebracht. Beide behandelingen hebben echter dezelfde uitwerking als de aanbevolen applicatiemethodes worden
gerespecteerd.

Kan de SENSA-behandeling worden gebruikt voor buitentoepassingen?

Ja. Het gebruikte product is goed bestand tegen zonnestralen en blootstelling aan UV-stralen.

Kan de SENSA-behandeling worden toegepast voor vloer- en muurtegels?

Het product kan zowel voor muur- als voor vloertegels worden gebruikt. Maar let op, als de slijtage ten gevolge van het
lopen op de steen heel groot is, dan zal die steen na verloop van tijd dusdanig zijn aangetast, dat er een gebied zal ontstaan
waar het product niet langer doeltreffend is (grotere slijtage bij indringing).
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PREVENTIEF ONDERHOUD

Dankzij de Sensa-behandeling is er bijna geen onderhoud van de steen nodig en is de steen uitermate bestand tegen
vlekken. Om de oppervlakte als nieuw te houden, moet die regelmatig worden schoongemaakt met een paar druppels
van een neutraal onderhoudsproduct of een zacht afwasproduct. De beste resultaten worden behaald met behulp van
een vochtige doek met lauw water en door zacht te wrijven, om te voorkomen dat de buitenste laag verslijt. Na reiniging
moet de oppervlakte met water worden afgespoeld en worden afgedroogd.

Aanbeveling:

• Plaats geen hete voorwerpen direct op het werkblad. Het is aan te bevelen om onderzetters te gebruiken, om te
vermijden dat de steen wordt aangetast.

• Als u op het werkblad morst, droog het dan zo snel mogelijk af.
• Snij niet rechtstreeks op het werkblad, anders kunnen er krassen ontstaan.
• Gebruik geen schurende onderhoudsmaterialen zoals metalen schuursponsen en wrijf zachtjes over de oppervlakte,

om krassen te vermijden.
• Gebruik geen onderhoudsproducten die veel zuren of veel basen bevatten, omdat die de buitenlaag kunnen

beschadigen.

REINIGING VAN VLEKKEN

U kunt de volgende reinigingsmiddelen en reinigingsmethodes gebruiken:

Oxaalzuur

Oxaalzuur is vloeibaar en is verkrijgbaar bij de apotheker of bij de drogist. Het is tamelijk agressief en daarom wordt
aanbevolen om zeer voorzichtig te zijn met het gebruik ervan.

Ammoniak

Als u met ammoniak schoonmaakt, mag u dat niet mengen met een bleekmiddel, want dan ontstaat een reactie waarbij
een giftig gas vrijkomt. Maak de vlek schoon door erover te wrijven met een vochtige doek.

Bicarbonaat

Als u bicarbonaat met water mengt, ontstaat een pasta die met een doek op de vlek moet worden aangebracht.

Schoonmaakmiddelen

Elk gewoon schoonmaakmiddel dat in de supermarkt kan worden gekocht, is geschikt. Verdun dit schoonmaakmiddel
met water en behandel de vlek.

ZORG EN
ONDERHOUD
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Bleekwater

Wees even voorzichtig met bleekwater als met ammoniak. Om een vlek te verwijderen maakt u een doek vochtig en wrijft
u ermee over de vlek.

Waterstofperoxide

Waterstofperoxide is vloeibaar en is verkrijgbaar bij de apotheker of bij de drogist

Kompressen

Door kompressen aan te brengen kan men het grootste gedeelte van de vlekken met reinigingsmiddelen verwijderen,
omdat men met kompressen vlekken kan verwijderen die tot op een zekere diepte in de steen zijn gedrongen.

Wat is een kompres eigenlijk?

Het is een absorberend materiaal dat op een oppervlakte wordt aangebracht om een vlek te verwijderen. Het bestaat
in de vorm van poeder, papier of gel. De kompressen die momenteel het meest worden gebruikt, zijn die in poedervorm.
Sommige poeders zijn zeer absorberend en ideaal om bepaalde vlekken te verwijderen. E nkele van de meest gebruikte
kompressen in poedervorm zijn:

• Klei
• Talkpoeder
• Krijt
• Sepioliet (gehydrateerd magnesiumcilicaat)
• Diatomeeën-aarde
• Methylcellulose
• Meel

Klei en diatomeeën-aarde zijn normaal gesproken de beste. Gebruik geen krijt of klei dat ijzer bevat. Wanneer zure
chemische producten worden gebruikt, reageren die met het ijzer en kunnen ze een gele kleur veroorzaken op sommige
steenoppervlakken. U gebruikt best een kompres in poedervorm van een bekend merk.

Enkele typische kompressen van papier zijn:

• Wattenbollen
• Papieren doekjes
• Doekjes in gaas

Soms volstaan papieren kompressen voor lichte vlekken. Ze kunnen even gemakkelijk worden aangebracht als kompressen
in poedervorm en zijn ook gemakkelijk om te verwijderen.

Kompressen in gelvorm zijn normaal gesproken dikke chemische producten die ontwikkeld zijn om met behulp van
poeder of papier op een vlek te worden aangebracht. Ze zijn zeer doeltreffend tegen bepaalde vlekken. Als u
kompresmaterialen aankoopt, moet u navragen of ze chemische vlekverwijderende produ cten bevatten, dan wel of er
chemische producten aan moeten worden toegevoegd.

Sommige kompressen in poeder- of in gelvorm bevatten chemische producten. Men moet er enkel water aan toevoegen.
M en g bijkomen de chemisch e prod ucten nooit  met een kompres da t zijn  eigen formule beva t.

Voor een goed resultaat moet het kompres minstens 24 uur laten inwerken.
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TABEL VAN DE MEEST VOORKOMENDE VLEKKEN
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AFWERKING VAN DE
RANDEN NA
PRODUCTIE

Het gebruikte product is brandbaar. Inslikken van het product is schadelijk voor de gezondheid.

A) Contact met het product

Bij contact met het product gaat u op de volgende manier te werk:

Algemeen

Raadpleeg steeds een arts in geval van twijfel,of wanneer de symptomen zich aanhouden. Probeer een bewusteloze persoon
nooit iets via de mond toe te dienen.

Inademing

Breng het slachtoffer naar buiten, laat hem neerliggen en hou hem warm. Als zijn ademhaling onregelmatig is of stopt, pas
dan kunstmatige beademing toe. Dien niets toe via de mond. Als het slachtoffer bewusteloos is, leg hem dan in een correcte
positie en raadpleeg een arts.

Aanraking met de ogen

Spoel de ogen overvloedig met zuiver koud water gedurende 10 minuten, waarbij u de oogleden naar boven trekt. Raadpleeg
een arts als de symptomen zich aanhouden.

Contact met de huid

Over het algemeen is het product niet irriterend voor de huid. Trek de kleding uit waarop het product werd gemorst. Was
de huid grondig met water en zeep of een geschikt reinigingsmiddel voor de huid. Gebruik nooit oplosmiddelen of verdunners.

Inslikken

Als iemand het product per ongeluk heeft ingeslikt, raadpleeg dan een arts. Laat het slachtoffer liggen. Lok nooit braken
uit.

B) Maatregelen om brand te bestrijden

Blusmiddelen

Aanbevolen: alcoholbestendig schuim, koolzuur, poeder, water in poedervorm.
Niet aanbevolen: rechtstreekse waterstraal.

Aanbevelingen

Het vuur kan een dikke zwarte rook veroorzaken. Blootstelling aan ontbindingsproducten kan schadelijk zijn voor de
gezondheid. Een geschikte bescherming van de ademhalingswegen kan noodzakelijk zijn.

Hou verpakkingen die aan het vuur zijn blootgesteld koel met water. Voorkom dat de brandbestrijdingsmiddelen wegvloeien
via riolen of waterlopen.

C) Maatregelen in geval van morsen

Verwijder mogelijke ontbrandingspunten en ventileer de ruimte. Vermijd het inademen van de dampen. Volg de
veiligheidsmaatregelen die opgesomd staan in paragrafen D) en E).

Stop het lek en verwijder het gemorste product met absorberende, niet brandbare materialen (bv. aarde, zand, vermiculiet,
diatomeeënaarde). Giet het product en het absorberende product in een container die geschikt is om later weg te gooien,
conform de plaatselijke wetgeving. Zorg dat het uitgelekte vocht niet kan wegvloeien via riolen of waterlopen. Reinig bij
voorkeur met een detergent en vermijd het gebruik van oplosmiddelen.

Als het product meren, rivieren of riolen vervuilt, licht dan de gepaste instanties in.

D) Gebruik en bewaring

Gebruik

De dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich via de vloer verspreiden. Ze kunnen een explosief mengsel vormen met
lucht. Vermijd dat er brandbare of explosieve concentraties van de dampen in de lucht ontstaan. Vermijd dat er tijdens het
werken concentraties van de dampen ontstaan die hoger zijn dan de maximale blootstellingsgrens.

Het preparaat mag enkel worden gebruikt in ruimtes waarin zich geen open vuur en andere ontbrandingspunten bevinden.
Elektrische installaties en verlichting moeten beschermd zijn volgens de geldende normen.

Hou de verpakking goed gesloten en uit de buurt van warmtebronnen, vonken en vuur. Gebruik geen gereedschap dat
vonken kan veroorzaken.

Vermijd dat het preparaat in contact komt met huid en ogen. Vermijd inademing van de dampen en de nevels die ontstaan
tijdens het gebruik.

Als het product in contact komt met huid of ogen, moet u de huid of de ogen met veel water spoelen.

Gebruik nooit druk om de verpakkingen leeg te maken. De potten zijn niet bestand tegen druk.

In de ruimte waar het product wordt gebruikt, mag u niet roken, eten of drinken.

Volg de wetgeving betreffende veiligheid en hygiëne bij het werk.

Bewaar het product in een verpakking van hetzelfde materiaal als de originele verpakking.

Wanneer de medewerkers zich in de cabine bevinden waarin het product wordt aangebracht - ongeacht het feit of ze al dan
niet zelf betrokken zijn bij het aanbrengen - en de verluchting is niet voldoende om de concentratie van partikels en de
damp van het oplosmiddel voortdurend te controleren, dan moeten ze adembescherming dragen met toediening van lucht
tot de concentratie van partikels en de damp van het oplosmiddel onder de maximale blootstellingsgrens ligt.

In geval van morsen moet worden vermeden dat het product wegloopt via de afwatering en moet het gemorste product zo
snel mogelijk worden opgedroogd.

Bewaring

Bewaar het product volgens de reglementen en de plaatselijke wetgeving die van toepassing is.

Volg de aanwijzingen op het etiket. Bewaar de verpakkingen tussen 5 en 35°C op een droge en goed verluchte plaats, uit de
buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Hou ze uit de buurt van ontbrandingspunten. Hou ze uit de buurt van oxiderende
stoffen en zeer zure of zeer alkalische materialen.

Rook niet. Zorg dat onbevoegde personen de ruimte niet kunnen betreden. Wanneer de verpakking eenmaal wordt geopend,
moet die achteraf nauwkeurig worden gesloten en verticaal worden opgeslagen om morsen te vermijden.

E) Persoonlijke blootstelling controleren

Technische maatregelen

Voorzie voldoende verluchting, wat mogelijk is door een goede plaatselijke afzuiging/ventilatie. Als dat niet voldoende is
om de concentratie van partikels en dampen van het oplosmiddel tijdens het werken onder de maximale blootstellingsgrens
te houden, moet u een aangepaste adembescherming dragen.
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WAT IS SENSA?

Cosentino introduceert SENSA, het nieuwe keukenwerkblad van graniet met verbeterde bescherming tegen vlekken.
Behoudt de originele schoonheid van uw keukenblad dankzij dit speciaal behandelde product, met 10 jaar garantie.

Sensa is het nieuwe merk werkbladen van Cosentino. Het succes is gebaseerd op een vlekken afwerend product
dat de granietsector een nieuw en innovatief concept biedt. Door middel van een permanente beschermende
behandeling wordt vlekvorming op het materiaal verminderd, met een mooi en duurzaam resultaat.

FORMAAT: Verkrijgbaar in platen van 2 en 3 cm. De platen worden in de oppervlakte behandeld. De minimale
afmeting is 2,5 x 1,5 m.

KIEZEN VOOR SENSA

Als aanvulling op de sterkte en het karakter van graniet, kan men nu ook genieten van een revolutionaire behandeling
die ervoor zorgt dat de keuken als nieuw blijft.

De innovatieve behandeling van SENSA betekent dat de kleur, textuur en natuurlijke schoonheid onveranderd blijft
en tegelijk een hoge weerstand tegen vlekken biedt.

Het merk Sensa is een productlijn van graniet met een geweldige toegevoegde waarde. Het vereist geen speciaal
onderhoud en het  is gec ertificeerd voor veil ig in contact met  voedingsmi ddelen te st aan.

Voor Sensa garanderen wij een snelle levering door de grote materiaalvoorraad in onze magazijnen. Alle Sensa
Graniet in deze collectie is exclusief of semi-exclusief.

3

Onderstaande tabel is het equivalent  van de commerciële en de generieke namen:

ITABROWN TUSCANY
CATEDRAL BLAT
MARRÓN TABACO SAVANNAH
AMARILLO DORADO AUREO
UBATUBA TEA
SAN GABRIEL SMOKE
ORNAMENTAL TANAMI
COSMOS BROWN CRISOL
MADURA GOLD CLAY
MARRÓN BAHIA BOIRA
SAN BENEDITO ABYSS
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Steenoppervlak
Chemische binding



WAT IS EEN
SENSA-
BEHANDELING?

Sensa is een beschermende behandeling die het absorptievermogen van graniet
vermindert en dus vlekken in het materiaal voorkomt. Sensa is geen verzegeling. Het
bindt zich aan de oppervlakte van het graniet, maar niet op dezelfde manier als
conventionele verzegelingen.

Het verschil tussen een Sensa-behandeling en andere verzegelingen ligt in het feit
dat Sensa het graniet laat ademen. Het dringt door in de structuur van de steen en
zet zich daar vast, terwijl de kleur en de natuurlijke schoonheid van de steen behouden
blijven.

Dankzij zijn lage moleculaire gewicht reageert Sensa met het graniet en integreert
het zich in zijn moleculaire structuur door een chemische verbinding. Conventionele
verzegelingen hebben een grote moleculaire structuur, die met de oppervlakte reageert
d.m.v. veel zwakkere elektrostatische krachten dan Sensa.
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Wanneer de randen van het werkblad eenmaal afgewerkt
zijn, moeten ze op dezelfde manier worden beschermd als
de rest van het werkblad.

a) Voorbereiding van de randen

Voordat een nieuwe SENSA-behandeling wordt aangebracht,
moet het oppervlak van de rand goed worden schoongemaakt
om ervoor te zorgen dat er zich geen onzuiverheden zullen
bevinden tussen de behandeling en de steen. Het is aan te
bevelen om een doek of papier te gebruiken, bevochtigd met
een paar druppels van een vloeibaar schoonmaakmiddel.

De reiniging moet gebeuren in een omgeving die vrij is van
onzuiverheden, om te voorkomen dat vuil op het
schoongemaakte  oppervlak terechtkomt.

Het product moet worden aangebracht wanneer de oppervlakte helemaal droog is, om te voorkomen dat er tijdens het
aanbrengen van de verzegeling binnenin vocht blijft zitten.

b) Aanbrengen van de beschermlaag

Eerst wordt het product op een doek gegoten (nooit rechtstreeks op het materiaal gieten).

Daarna wordt het product in een effen laag over heel het te
behandelen oppervlak aangebracht.

Het behandelde oppervlak moet er glanzend uitzien gedurende
3 à 5 seconden na het aanbrengen van het product. Vermijd
contact met nabijgelegen gebieden.

Wanneer het product eenmaal is aangebracht, moet het
ongeveer 5 à 10 minuten drogen. Daarna moet het product
nogmaals worden aangebracht.

Wanneer de tweede laag droog is, moeten de restjes van het
product met een droge doek worden verwijderd.

Wanneer de tweede laag is aangebracht, mag u het oppervlak
gedurende 24 uur niet aanraken.

SENSA

ANDERE VE RZEGELINGEN

SENSA ANDERE VERZEGELINGEN

Eén keer aanbrengen is voldoende, Moeten elk jaar opnieuw

nadien hoeft men nooit meer te verzegelen worden toegepast

Chemische verbinding met de steen, Bedekken de oppervlakte, dringen in de poriën

zodat die kan ademen  in en verstoren de poreusheid van het graniet

Blijft aan de structuur Mettertijd verslijt de bescherming

gebonden en is duurzaam

Wordt niet aangetast door de Gewone huishoudelijke onderhoudsproducten

gebruikelijke onderhoudsproducten  beschadigen de beschermlaag

Met SENSA worden
vloeistoffen niet

geabsorbeerd

Zonder SENSA worden
vloeistoffen
geabsorbeerd door het
oppervlak

VERGELIJKING MET ANDERE VERZEGELINGEN

Waarom moet graniet worden verzegeld?

Granie t is een natuurste en die poreus is door de micro porosit eit in diens oppervlaktest ructuur. Samen met de
oppervlaktespanning zorgt die microporeusheid ervoor dat vloeistoffen worden geabsorbeerd. Dit fenomeen, dat absorptie
door capillariteit heet, leidt tot vlekken in de steen.

Wat gebeurt er als er krassen in de oppervlakte komen of als de oppervlakte afschilfert?

De penetratie van de SENSA-behandeling hangt af van de eigenschappen van het graniet. Er werd vastgesteld dat de
penetratie wel 5 mm diep kan zijn. Als het graniet over een oppervlakte van meer dan 5 mm afschilfert, zal die zone
gevoeliger worden voor vlekken. Hoe groter die gevoeligheid, hoe groter de poreusheid van het basisma teriaal.

Hoe wordt de oppervlakte hersteld in geval van schade?

Door het grote penetratievermogen van het product (dat wel 5 mm kan zijn) moet er in de meeste gevallen niets worden
ondernomen. In extreme gevallen moet het product op die plaats opnieuw worden aangebracht. In elk geval is het aan
te raden dat dit door een specialist wordt gedaan om het beste resultaat te bereiken.

Wat moet er gebeuren met overtollig product op het oppervlak?

Als de behandeling niet leidt tot een effen resultaat, ontstaan er klonters op de oppervlakte. Die kunnen met een droge
doek worden weg gewreven als ze nog niet opgedroogd zijn.

In welke mate is het materiaal bestand tegen krassen?

Zoals eerder uitgelegd, wordt er geen oppervlaktelaag op het materiaal gelegd. De weerstand tegen krassen is dus de
weerstand van de steen die eronder zit. Voor behandelde stenen kan dat wel 7 zijn op de schaal van MOHS (afhankelijk
van het graniet).

Hoe wordt het oppervlak onderhouden?

Het oppervlak heeft geen onderhoud nodig. Het is voldoende om het regelmatig schoon te maken met de methodes die
worden beschreven in het onderdeel “Preventief onderhoud” om het als nieuw te houden.
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Het Sensa-gamma is beschikbaar in de volgende kleuren en texturen:

• Abyss (Gepolijst, Leather).
• Smoke (Gepolijst, Leather).
• Tea (Gepolijst).
• Crisol (Gepolijst, Leather).
• Tanami (Gepolijst)
• Blat (Gepolijst, Leather)
• Boira(Gepolijst,Leather)
• Savannah (Gepolijst, Leather)
• Tuscany (Gepolijst)
• Aureo (Gepolijst)
• Clay (Gepolijst, Leather)

Het materiaal zal worden geleverd in platen van minstens 2,5 x 1,5 m, behalve indien anders vermeld, en in een dikte van
2 en 3 cm.

Kunnen er vlekken komen op een behandeld oppervlak?

De behandeling is geen wondermiddel. De behandeling garandeert alleen dat de steen niet wordt aangetast als die niet
te lang wordt blootgesteld aan de producten die vlekken veroorzaken (zie tabel van weerstand tegen vlekken in paragraaf
4.4). Als de tijden die daarin vermeld staan, worden overschreden, of als de vlek ontstaat door andere producten als degene
waartegen de behandeling doeltreffend is, dan is het mogelijk dat er een vlek ontstaat die niet meer kan worden verwijderd.

Is de behandeling van de oppervlakte dezelfde als die van de randen?

Nee. De bescherming van de oppervlakte gebeurt in de fabriek, die van de randen wordt manueel na de vervaardiging
aangebracht. Beide behandelingen hebben echter dezelfde uitwerking als de aanbevolen applicatiemethodes worden
gerespecteerd.

Kan de SENSA-behandeling worden gebruikt voor buitentoepassingen?

Ja. Het gebruikte product is goed bestand tegen zonnestralen en blootstelling aan UV-stralen.

Kan de SENSA-behandeling worden toegepast voor vloer- en muurtegels?

Het product kan zowel voor muur- als voor vloertegels worden gebruikt. Maar let op, als de slijtage ten gevolge van het
lopen op de steen heel groot is, dan zal die steen na verloop van tijd dusdanig zijn aangetast, dat er een gebied zal ontstaan
waar het product niet langer doeltreffend is (grotere slijtage bij indringing).
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Dankzij de Sensa-behandeling is er bijna geen onderhoud van de steen nodig en is de steen uitermate bestand tegen
vlekken. Om de oppervlakte als nieuw te houden, moet die regelmatig worden schoongemaakt met een paar druppels
van een neutraal onderhoudsproduct of een zacht afwasproduct. De beste resultaten worden behaald met behulp van
een vochtige doek met lauw water en door zacht te wrijven, om te voorkomen dat de buitenste laag verslijt. Na reiniging
moet de oppervlakte met water worden afgespoeld en worden afgedroogd.

Aanbeveling:

• Plaats geen hete voorwerpen direct op het werkblad. Het is aan te bevelen om onderzetters te gebruiken, om te
vermijden dat de steen wordt aangetast.

• Als u op het werkblad morst, droog het dan zo snel mogelijk af.
• Snij niet rechtstreeks op het werkblad, anders kunnen er krassen ontstaan.
• Gebruik geen schurende onderhoudsmaterialen zoals metalen schuursponsen en wrijf zachtjes over de oppervlakte,

om krassen te vermijden.
• Gebruik geen onderhoudsproducten die veel zuren of veel basen bevatten, omdat die de buitenlaag kunnen

beschadigen.

REINIGING VAN VLEKKEN

U kunt de volgende reinigingsmiddelen en reinigingsmethodes gebruiken:

Oxaalzuur

Oxaalzuur is vloeibaar en is verkrijgbaar bij de apotheker of bij de drogist. Het is tamelijk agressief en daarom wordt
aanbevolen om zeer voorzichtig te zijn met het gebruik ervan.

Ammoniak

Als u met ammoniak schoonmaakt, mag u dat niet mengen met een bleekmiddel, want dan ontstaat een reactie waarbij
een giftig gas vrijkomt. Maak de vlek schoon door erover te wrijven met een vochtige doek.

Bicarbonaat

Als u bicarbonaat met water mengt, ontstaat een pasta die met een doek op de vlek moet worden aangebracht.

Schoonmaakmiddelen

Elk gewoon schoonmaakmiddel dat in de supermarkt kan worden gekocht, is geschikt. Verdun dit schoonmaakmiddel
met water en behandel de vlek.

ZORG EN
ONDERHOUD
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Bleekwater

Wees even voorzichtig met bleekwater als met ammoniak. Om een vlek te verwijderen maakt u een doek vochtig en wrijft
u ermee over de vlek.

Waterstofperoxide

Waterstofperoxide is vloeibaar en is verkrijgbaar bij de apotheker of bij de drogist

Kompressen

Door kompressen aan te brengen kan men het grootste gedeelte van de vlekken met reinigingsmiddelen verwijderen,
omdat men met kompressen vlekken kan verwijderen die tot op een zekere diepte in de steen zijn gedrongen.

Wat is een kompres eigenlijk?

Het is een absorberend materiaal dat op een oppervlakte wordt aangebracht om een vlek te verwijderen. Het bestaat
in de vorm van poeder, papier of gel. De kompressen die momenteel het meest worden gebruikt, zijn die in poedervorm.
Sommige poeders zijn zeer absorberend en ideaal om bepaalde vlekken te verwijderen. E nkele van de meest gebruikte
kompressen in poedervorm zijn:

• Klei
• Talkpoeder
• Krijt
• Sepioliet (gehydrateerd magnesiumcilicaat)
• Diatomeeën-aarde
• Methylcellulose
• Meel

Klei en diatomeeën-aarde zijn normaal gesproken de beste. Gebruik geen krijt of klei dat ijzer bevat. Wanneer zure
chemische producten worden gebruikt, reageren die met het ijzer en kunnen ze een gele kleur veroorzaken op sommige
steenoppervlakken. U gebruikt best een kompres in poedervorm van een bekend merk.

Enkele typische kompressen van papier zijn:

• Wattenbollen
• Papieren doekjes
• Doekjes in gaas

Soms volstaan papieren kompressen voor lichte vlekken. Ze kunnen even gemakkelijk worden aangebracht als kompressen
in poedervorm en zijn ook gemakkelijk om te verwijderen.

Kompressen in gelvorm zijn normaal gesproken dikke chemische producten die ontwikkeld zijn om met behulp van
poeder of papier op een vlek te worden aangebracht. Ze zijn zeer doeltreffend tegen bepaalde vlekken. Als u
kompresmaterialen aankoopt, moet u navragen of ze chemische vlekverwijderende produ cten bevatten, dan wel of er
chemische producten aan moeten worden toegevoegd.

Sommige kompressen in poeder- of in gelvorm bevatten chemische producten. Men moet er enkel water aan toevoegen.
M en g bijkomen de chemisch e prod ucten nooit  met een kompres da t zijn  eigen formule beva t.

Voor een goed resultaat moet het kompres minstens 24 uur laten inwerken.

11

TABEL VAN DE MEEST VOORKOMENDE VLEKKEN

12

AFWERKING VAN DE
RANDEN NA
PRODUCTIE

Het gebruikte product is brandbaar. Inslikken van het product is schadelijk voor de gezondheid.

A) Contact met het product

Bij contact met het product gaat u op de volgende manier te werk:

Algemeen

Raadpleeg steeds een arts in geval van twijfel,of wanneer de symptomen zich aanhouden. Probeer een bewusteloze persoon
nooit iets via de mond toe te dienen.

Inademing

Breng het slachtoffer naar buiten, laat hem neerliggen en hou hem warm. Als zijn ademhaling onregelmatig is of stopt, pas
dan kunstmatige beademing toe. Dien niets toe via de mond. Als het slachtoffer bewusteloos is, leg hem dan in een correcte
positie en raadpleeg een arts.

Aanraking met de ogen

Spoel de ogen overvloedig met zuiver koud water gedurende 10 minuten, waarbij u de oogleden naar boven trekt. Raadpleeg
een arts als de symptomen zich aanhouden.

Contact met de huid

Over het algemeen is het product niet irriterend voor de huid. Trek de kleding uit waarop het product werd gemorst. Was
de huid grondig met water en zeep of een geschikt reinigingsmiddel voor de huid. Gebruik nooit oplosmiddelen of verdunners.

Inslikken

Als iemand het product per ongeluk heeft ingeslikt, raadpleeg dan een arts. Laat het slachtoffer liggen. Lok nooit braken
uit.

B) Maatregelen om brand te bestrijden

Blusmiddelen

Aanbevolen: alcoholbestendig schuim, koolzuur, poeder, water in poedervorm.
Niet aanbevolen: rechtstreekse waterstraal.

Aanbevelingen

Het vuur kan een dikke zwarte rook veroorzaken. Blootstelling aan ontbindingsproducten kan schadelijk zijn voor de
gezondheid. Een geschikte bescherming van de ademhalingswegen kan noodzakelijk zijn.

Hou verpakkingen die aan het vuur zijn blootgesteld koel met water. Voorkom dat de brandbestrijdingsmiddelen wegvloeien
via riolen of waterlopen.

C) Maatregelen in geval van morsen

Verwijder mogelijke ontbrandingspunten en ventileer de ruimte. Vermijd het inademen van de dampen. Volg de
veiligheidsmaatregelen die opgesomd staan in paragrafen D) en E).

Stop het lek en verwijder het gemorste product met absorberende, niet brandbare materialen (bv. aarde, zand, vermiculiet,
diatomeeënaarde). Giet het product en het absorberende product in een container die geschikt is om later weg te gooien,
conform de plaatselijke wetgeving. Zorg dat het uitgelekte vocht niet kan wegvloeien via riolen of waterlopen. Reinig bij
voorkeur met een detergent en vermijd het gebruik van oplosmiddelen.

Als het product meren, rivieren of riolen vervuilt, licht dan de gepaste instanties in.

D) Gebruik en bewaring

Gebruik

De dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich via de vloer verspreiden. Ze kunnen een explosief mengsel vormen met
lucht. Vermijd dat er brandbare of explosieve concentraties van de dampen in de lucht ontstaan. Vermijd dat er tijdens het
werken concentraties van de dampen ontstaan die hoger zijn dan de maximale blootstellingsgrens.

Het preparaat mag enkel worden gebruikt in ruimtes waarin zich geen open vuur en andere ontbrandingspunten bevinden.
Elektrische installaties en verlichting moeten beschermd zijn volgens de geldende normen.

Hou de verpakking goed gesloten en uit de buurt van warmtebronnen, vonken en vuur. Gebruik geen gereedschap dat
vonken kan veroorzaken.

Vermijd dat het preparaat in contact komt met huid en ogen. Vermijd inademing van de dampen en de nevels die ontstaan
tijdens het gebruik.

Als het product in contact komt met huid of ogen, moet u de huid of de ogen met veel water spoelen.

Gebruik nooit druk om de verpakkingen leeg te maken. De potten zijn niet bestand tegen druk.

In de ruimte waar het product wordt gebruikt, mag u niet roken, eten of drinken.

Volg de wetgeving betreffende veiligheid en hygiëne bij het werk.

Bewaar het product in een verpakking van hetzelfde materiaal als de originele verpakking.

Wanneer de medewerkers zich in de cabine bevinden waarin het product wordt aangebracht - ongeacht het feit of ze al dan
niet zelf betrokken zijn bij het aanbrengen - en de verluchting is niet voldoende om de concentratie van partikels en de
damp van het oplosmiddel voortdurend te controleren, dan moeten ze adembescherming dragen met toediening van lucht
tot de concentratie van partikels en de damp van het oplosmiddel onder de maximale blootstellingsgrens ligt.

In geval van morsen moet worden vermeden dat het product wegloopt via de afwatering en moet het gemorste product zo
snel mogelijk worden opgedroogd.

Bewaring

Bewaar het product volgens de reglementen en de plaatselijke wetgeving die van toepassing is.

Volg de aanwijzingen op het etiket. Bewaar de verpakkingen tussen 5 en 35°C op een droge en goed verluchte plaats, uit de
buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Hou ze uit de buurt van ontbrandingspunten. Hou ze uit de buurt van oxiderende
stoffen en zeer zure of zeer alkalische materialen.

Rook niet. Zorg dat onbevoegde personen de ruimte niet kunnen betreden. Wanneer de verpakking eenmaal wordt geopend,
moet die achteraf nauwkeurig worden gesloten en verticaal worden opgeslagen om morsen te vermijden.

E) Persoonlijke blootstelling controleren

Technische maatregelen

Voorzie voldoende verluchting, wat mogelijk is door een goede plaatselijke afzuiging/ventilatie. Als dat niet voldoende is
om de concentratie van partikels en dampen van het oplosmiddel tijdens het werken onder de maximale blootstellingsgrens
te houden, moet u een aangepaste adembescherming dragen.
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WAT IS SENSA?

Cosentino introduceert SENSA, het nieuwe keukenwerkblad van graniet met verbeterde bescherming tegen vlekken.
Behoudt de originele schoonheid van uw keukenblad dankzij dit speciaal behandelde product, met 10 jaar garantie.

Sensa is het nieuwe merk werkbladen van Cosentino. Het succes is gebaseerd op een vlekken afwerend product
dat de granietsector een nieuw en innovatief concept biedt. Door middel van een permanente beschermende
behandeling wordt vlekvorming op het materiaal verminderd, met een mooi en duurzaam resultaat.

FORMAAT: Verkrijgbaar in platen van 2 en 3 cm. De platen worden in de oppervlakte behandeld. De minimale
afmeting is 2,5 x 1,5 m.

KIEZEN VOOR SENSA

Als aanvulling op de sterkte en het karakter van graniet, kan men nu ook genieten van een revolutionaire behandeling
die ervoor zorgt dat de keuken als nieuw blijft.

De innovatieve behandeling van SENSA betekent dat de kleur, textuur en natuurlijke schoonheid onveranderd blijft
en tegelijk een hoge weerstand tegen vlekken biedt.

Het merk Sensa is een productlijn van graniet met een geweldige toegevoegde waarde. Het vereist geen speciaal
onderhoud en het  is gec ertificeerd voor veil ig in contact met  voedingsmi ddelen te st aan.

Voor Sensa garanderen wij een snelle levering door de grote materiaalvoorraad in onze magazijnen. Alle Sensa
Graniet in deze collectie is exclusief of semi-exclusief.

3

Onderstaande tabel is het equivalent  van de commerciële en de generieke namen:

ITABROWN TUSCANY
CATEDRAL BLAT
MARRÓN TABACO SAVANNAH
AMARILLO DORADO AUREO
UBATUBA TEA
SAN GABRIEL SMOKE
ORNAMENTAL TANAMI
COSMOS BROWN CRISOL
MADURA GOLD CLAY
MARRÓN BAHIA BOIRA
SAN BENEDITO ABYSS

4

6

8

9

12
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Steenoppervlak
Chemische binding



WAT IS EEN
SENSA-
BEHANDELING?

Sensa is een beschermende behandeling die het absorptievermogen van graniet
vermindert en dus vlekken in het materiaal voorkomt. Sensa is geen verzegeling. Het
bindt zich aan de oppervlakte van het graniet, maar niet op dezelfde manier als
conventionele verzegelingen.

Het verschil tussen een Sensa-behandeling en andere verzegelingen ligt in het feit
dat Sensa het graniet laat ademen. Het dringt door in de structuur van de steen en
zet zich daar vast, terwijl de kleur en de natuurlijke schoonheid van de steen behouden
blijven.

Dankzij zijn lage moleculaire gewicht reageert Sensa met het graniet en integreert
het zich in zijn moleculaire structuur door een chemische verbinding. Conventionele
verzegelingen hebben een grote moleculaire structuur, die met de oppervlakte reageert
d.m.v. veel zwakkere elektrostatische krachten dan Sensa.

HANDLEIDING
SENSA-
GRANIET

VEEL GESTELDE
VRAGEN

6

VOORZORGSMAAT
REGELEN BIJ HET
GEBRUIK VAN HET
PRODUCT

5

NOTITIES

4
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Wanneer de randen van het werkblad eenmaal afgewerkt
zijn, moeten ze op dezelfde manier worden beschermd als
de rest van het werkblad.

a) Voorbereiding van de randen

Voordat een nieuwe SENSA-behandeling wordt aangebracht,
moet het oppervlak van de rand goed worden schoongemaakt
om ervoor te zorgen dat er zich geen onzuiverheden zullen
bevinden tussen de behandeling en de steen. Het is aan te
bevelen om een doek of papier te gebruiken, bevochtigd met
een paar druppels van een vloeibaar schoonmaakmiddel.

De reiniging moet gebeuren in een omgeving die vrij is van
onzuiverheden, om te voorkomen dat vuil op het
schoongemaakte  oppervlak terechtkomt.

Het product moet worden aangebracht wanneer de oppervlakte helemaal droog is, om te voorkomen dat er tijdens het
aanbrengen van de verzegeling binnenin vocht blijft zitten.

b) Aanbrengen van de beschermlaag

Eerst wordt het product op een doek gegoten (nooit rechtstreeks op het materiaal gieten).

Daarna wordt het product in een effen laag over heel het te
behandelen oppervlak aangebracht.

Het behandelde oppervlak moet er glanzend uitzien gedurende
3 à 5 seconden na het aanbrengen van het product. Vermijd
contact met nabijgelegen gebieden.

Wanneer het product eenmaal is aangebracht, moet het
ongeveer 5 à 10 minuten drogen. Daarna moet het product
nogmaals worden aangebracht.

Wanneer de tweede laag droog is, moeten de restjes van het
product met een droge doek worden verwijderd.

Wanneer de tweede laag is aangebracht, mag u het oppervlak
gedurende 24 uur niet aanraken.

SENSA

ANDERE VE RZEGELINGEN

SENSA ANDERE VERZEGELINGEN

Eén keer aanbrengen is voldoende, Moeten elk jaar opnieuw

nadien hoeft men nooit meer te verzegelen worden toegepast

Chemische verbinding met de steen, Bedekken de oppervlakte, dringen in de poriën

zodat die kan ademen  in en verstoren de poreusheid van het graniet

Blijft aan de structuur Mettertijd verslijt de bescherming

gebonden en is duurzaam

Wordt niet aangetast door de Gewone huishoudelijke onderhoudsproducten

gebruikelijke onderhoudsproducten  beschadigen de beschermlaag

Met SENSA worden
vloeistoffen niet

geabsorbeerd

Zonder SENSA worden
vloeistoffen
geabsorbeerd door het
oppervlak

VERGELIJKING MET ANDERE VERZEGELINGEN

Waarom moet graniet worden verzegeld?

Granie t is een natuurste en die poreus is door de micro porosit eit in diens oppervlaktest ructuur. Samen met de
oppervlaktespanning zorgt die microporeusheid ervoor dat vloeistoffen worden geabsorbeerd. Dit fenomeen, dat absorptie
door capillariteit heet, leidt tot vlekken in de steen.

Wat gebeurt er als er krassen in de oppervlakte komen of als de oppervlakte afschilfert?

De penetratie van de SENSA-behandeling hangt af van de eigenschappen van het graniet. Er werd vastgesteld dat de
penetratie wel 5 mm diep kan zijn. Als het graniet over een oppervlakte van meer dan 5 mm afschilfert, zal die zone
gevoeliger worden voor vlekken. Hoe groter die gevoeligheid, hoe groter de poreusheid van het basisma teriaal.

Hoe wordt de oppervlakte hersteld in geval van schade?

Door het grote penetratievermogen van het product (dat wel 5 mm kan zijn) moet er in de meeste gevallen niets worden
ondernomen. In extreme gevallen moet het product op die plaats opnieuw worden aangebracht. In elk geval is het aan
te raden dat dit door een specialist wordt gedaan om het beste resultaat te bereiken.

Wat moet er gebeuren met overtollig product op het oppervlak?

Als de behandeling niet leidt tot een effen resultaat, ontstaan er klonters op de oppervlakte. Die kunnen met een droge
doek worden weg gewreven als ze nog niet opgedroogd zijn.

In welke mate is het materiaal bestand tegen krassen?

Zoals eerder uitgelegd, wordt er geen oppervlaktelaag op het materiaal gelegd. De weerstand tegen krassen is dus de
weerstand van de steen die eronder zit. Voor behandelde stenen kan dat wel 7 zijn op de schaal van MOHS (afhankelijk
van het graniet).

Hoe wordt het oppervlak onderhouden?

Het oppervlak heeft geen onderhoud nodig. Het is voldoende om het regelmatig schoon te maken met de methodes die
worden beschreven in het onderdeel “Preventief onderhoud” om het als nieuw te houden.

7

MATERIALEN EN
AFMETINGEN

8

Het Sensa-gamma is beschikbaar in de volgende kleuren en texturen:

• Abyss (Gepolijst, Leather).
• Smoke (Gepolijst, Leather).
• Tea (Gepolijst).
• Crisol (Gepolijst, Leather).
• Tanami (Gepolijst)
• Blat (Gepolijst, Leather)
• Boira(Gepolijst,Leather)
• Savannah (Gepolijst, Leather)
• Tuscany (Gepolijst)
• Aureo (Gepolijst)
• Clay (Gepolijst, Leather)

Het materiaal zal worden geleverd in platen van minstens 2,5 x 1,5 m, behalve indien anders vermeld, en in een dikte van
2 en 3 cm.

Kunnen er vlekken komen op een behandeld oppervlak?

De behandeling is geen wondermiddel. De behandeling garandeert alleen dat de steen niet wordt aangetast als die niet
te lang wordt blootgesteld aan de producten die vlekken veroorzaken (zie tabel van weerstand tegen vlekken in paragraaf
4.4). Als de tijden die daarin vermeld staan, worden overschreden, of als de vlek ontstaat door andere producten als degene
waartegen de behandeling doeltreffend is, dan is het mogelijk dat er een vlek ontstaat die niet meer kan worden verwijderd.

Is de behandeling van de oppervlakte dezelfde als die van de randen?

Nee. De bescherming van de oppervlakte gebeurt in de fabriek, die van de randen wordt manueel na de vervaardiging
aangebracht. Beide behandelingen hebben echter dezelfde uitwerking als de aanbevolen applicatiemethodes worden
gerespecteerd.

Kan de SENSA-behandeling worden gebruikt voor buitentoepassingen?

Ja. Het gebruikte product is goed bestand tegen zonnestralen en blootstelling aan UV-stralen.

Kan de SENSA-behandeling worden toegepast voor vloer- en muurtegels?

Het product kan zowel voor muur- als voor vloertegels worden gebruikt. Maar let op, als de slijtage ten gevolge van het
lopen op de steen heel groot is, dan zal die steen na verloop van tijd dusdanig zijn aangetast, dat er een gebied zal ontstaan
waar het product niet langer doeltreffend is (grotere slijtage bij indringing).
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Dankzij de Sensa-behandeling is er bijna geen onderhoud van de steen nodig en is de steen uitermate bestand tegen
vlekken. Om de oppervlakte als nieuw te houden, moet die regelmatig worden schoongemaakt met een paar druppels
van een neutraal onderhoudsproduct of een zacht afwasproduct. De beste resultaten worden behaald met behulp van
een vochtige doek met lauw water en door zacht te wrijven, om te voorkomen dat de buitenste laag verslijt. Na reiniging
moet de oppervlakte met water worden afgespoeld en worden afgedroogd.

Aanbeveling:

• Plaats geen hete voorwerpen direct op het werkblad. Het is aan te bevelen om onderzetters te gebruiken, om te
vermijden dat de steen wordt aangetast.

• Als u op het werkblad morst, droog het dan zo snel mogelijk af.
• Snij niet rechtstreeks op het werkblad, anders kunnen er krassen ontstaan.
• Gebruik geen schurende onderhoudsmaterialen zoals metalen schuursponsen en wrijf zachtjes over de oppervlakte,

om krassen te vermijden.
• Gebruik geen onderhoudsproducten die veel zuren of veel basen bevatten, omdat die de buitenlaag kunnen

beschadigen.

REINIGING VAN VLEKKEN

U kunt de volgende reinigingsmiddelen en reinigingsmethodes gebruiken:

Oxaalzuur

Oxaalzuur is vloeibaar en is verkrijgbaar bij de apotheker of bij de drogist. Het is tamelijk agressief en daarom wordt
aanbevolen om zeer voorzichtig te zijn met het gebruik ervan.

Ammoniak

Als u met ammoniak schoonmaakt, mag u dat niet mengen met een bleekmiddel, want dan ontstaat een reactie waarbij
een giftig gas vrijkomt. Maak de vlek schoon door erover te wrijven met een vochtige doek.

Bicarbonaat

Als u bicarbonaat met water mengt, ontstaat een pasta die met een doek op de vlek moet worden aangebracht.

Schoonmaakmiddelen

Elk gewoon schoonmaakmiddel dat in de supermarkt kan worden gekocht, is geschikt. Verdun dit schoonmaakmiddel
met water en behandel de vlek.

ZORG EN
ONDERHOUD
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Bleekwater

Wees even voorzichtig met bleekwater als met ammoniak. Om een vlek te verwijderen maakt u een doek vochtig en wrijft
u ermee over de vlek.

Waterstofperoxide

Waterstofperoxide is vloeibaar en is verkrijgbaar bij de apotheker of bij de drogist

Kompressen

Door kompressen aan te brengen kan men het grootste gedeelte van de vlekken met reinigingsmiddelen verwijderen,
omdat men met kompressen vlekken kan verwijderen die tot op een zekere diepte in de steen zijn gedrongen.

Wat is een kompres eigenlijk?

Het is een absorberend materiaal dat op een oppervlakte wordt aangebracht om een vlek te verwijderen. Het bestaat
in de vorm van poeder, papier of gel. De kompressen die momenteel het meest worden gebruikt, zijn die in poedervorm.
Sommige poeders zijn zeer absorberend en ideaal om bepaalde vlekken te verwijderen. E nkele van de meest gebruikte
kompressen in poedervorm zijn:

• Klei
• Talkpoeder
• Krijt
• Sepioliet (gehydrateerd magnesiumcilicaat)
• Diatomeeën-aarde
• Methylcellulose
• Meel

Klei en diatomeeën-aarde zijn normaal gesproken de beste. Gebruik geen krijt of klei dat ijzer bevat. Wanneer zure
chemische producten worden gebruikt, reageren die met het ijzer en kunnen ze een gele kleur veroorzaken op sommige
steenoppervlakken. U gebruikt best een kompres in poedervorm van een bekend merk.

Enkele typische kompressen van papier zijn:

• Wattenbollen
• Papieren doekjes
• Doekjes in gaas

Soms volstaan papieren kompressen voor lichte vlekken. Ze kunnen even gemakkelijk worden aangebracht als kompressen
in poedervorm en zijn ook gemakkelijk om te verwijderen.

Kompressen in gelvorm zijn normaal gesproken dikke chemische producten die ontwikkeld zijn om met behulp van
poeder of papier op een vlek te worden aangebracht. Ze zijn zeer doeltreffend tegen bepaalde vlekken. Als u
kompresmaterialen aankoopt, moet u navragen of ze chemische vlekverwijderende produ cten bevatten, dan wel of er
chemische producten aan moeten worden toegevoegd.

Sommige kompressen in poeder- of in gelvorm bevatten chemische producten. Men moet er enkel water aan toevoegen.
M en g bijkomen de chemisch e prod ucten nooit  met een kompres da t zijn  eigen formule beva t.

Voor een goed resultaat moet het kompres minstens 24 uur laten inwerken.
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AFWERKING VAN DE
RANDEN NA
PRODUCTIE

Het gebruikte product is brandbaar. Inslikken van het product is schadelijk voor de gezondheid.

A) Contact met het product

Bij contact met het product gaat u op de volgende manier te werk:

Algemeen

Raadpleeg steeds een arts in geval van twijfel,of wanneer de symptomen zich aanhouden. Probeer een bewusteloze persoon
nooit iets via de mond toe te dienen.

Inademing

Breng het slachtoffer naar buiten, laat hem neerliggen en hou hem warm. Als zijn ademhaling onregelmatig is of stopt, pas
dan kunstmatige beademing toe. Dien niets toe via de mond. Als het slachtoffer bewusteloos is, leg hem dan in een correcte
positie en raadpleeg een arts.

Aanraking met de ogen

Spoel de ogen overvloedig met zuiver koud water gedurende 10 minuten, waarbij u de oogleden naar boven trekt. Raadpleeg
een arts als de symptomen zich aanhouden.

Contact met de huid

Over het algemeen is het product niet irriterend voor de huid. Trek de kleding uit waarop het product werd gemorst. Was
de huid grondig met water en zeep of een geschikt reinigingsmiddel voor de huid. Gebruik nooit oplosmiddelen of verdunners.

Inslikken

Als iemand het product per ongeluk heeft ingeslikt, raadpleeg dan een arts. Laat het slachtoffer liggen. Lok nooit braken
uit.

B) Maatregelen om brand te bestrijden

Blusmiddelen

Aanbevolen: alcoholbestendig schuim, koolzuur, poeder, water in poedervorm.
Niet aanbevolen: rechtstreekse waterstraal.

Aanbevelingen

Het vuur kan een dikke zwarte rook veroorzaken. Blootstelling aan ontbindingsproducten kan schadelijk zijn voor de
gezondheid. Een geschikte bescherming van de ademhalingswegen kan noodzakelijk zijn.

Hou verpakkingen die aan het vuur zijn blootgesteld koel met water. Voorkom dat de brandbestrijdingsmiddelen wegvloeien
via riolen of waterlopen.

C) Maatregelen in geval van morsen

Verwijder mogelijke ontbrandingspunten en ventileer de ruimte. Vermijd het inademen van de dampen. Volg de
veiligheidsmaatregelen die opgesomd staan in paragrafen D) en E).

Stop het lek en verwijder het gemorste product met absorberende, niet brandbare materialen (bv. aarde, zand, vermiculiet,
diatomeeënaarde). Giet het product en het absorberende product in een container die geschikt is om later weg te gooien,
conform de plaatselijke wetgeving. Zorg dat het uitgelekte vocht niet kan wegvloeien via riolen of waterlopen. Reinig bij
voorkeur met een detergent en vermijd het gebruik van oplosmiddelen.

Als het product meren, rivieren of riolen vervuilt, licht dan de gepaste instanties in.

D) Gebruik en bewaring

Gebruik

De dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich via de vloer verspreiden. Ze kunnen een explosief mengsel vormen met
lucht. Vermijd dat er brandbare of explosieve concentraties van de dampen in de lucht ontstaan. Vermijd dat er tijdens het
werken concentraties van de dampen ontstaan die hoger zijn dan de maximale blootstellingsgrens.

Het preparaat mag enkel worden gebruikt in ruimtes waarin zich geen open vuur en andere ontbrandingspunten bevinden.
Elektrische installaties en verlichting moeten beschermd zijn volgens de geldende normen.

Hou de verpakking goed gesloten en uit de buurt van warmtebronnen, vonken en vuur. Gebruik geen gereedschap dat
vonken kan veroorzaken.

Vermijd dat het preparaat in contact komt met huid en ogen. Vermijd inademing van de dampen en de nevels die ontstaan
tijdens het gebruik.

Als het product in contact komt met huid of ogen, moet u de huid of de ogen met veel water spoelen.

Gebruik nooit druk om de verpakkingen leeg te maken. De potten zijn niet bestand tegen druk.

In de ruimte waar het product wordt gebruikt, mag u niet roken, eten of drinken.

Volg de wetgeving betreffende veiligheid en hygiëne bij het werk.

Bewaar het product in een verpakking van hetzelfde materiaal als de originele verpakking.

Wanneer de medewerkers zich in de cabine bevinden waarin het product wordt aangebracht - ongeacht het feit of ze al dan
niet zelf betrokken zijn bij het aanbrengen - en de verluchting is niet voldoende om de concentratie van partikels en de
damp van het oplosmiddel voortdurend te controleren, dan moeten ze adembescherming dragen met toediening van lucht
tot de concentratie van partikels en de damp van het oplosmiddel onder de maximale blootstellingsgrens ligt.

In geval van morsen moet worden vermeden dat het product wegloopt via de afwatering en moet het gemorste product zo
snel mogelijk worden opgedroogd.

Bewaring

Bewaar het product volgens de reglementen en de plaatselijke wetgeving die van toepassing is.

Volg de aanwijzingen op het etiket. Bewaar de verpakkingen tussen 5 en 35°C op een droge en goed verluchte plaats, uit de
buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Hou ze uit de buurt van ontbrandingspunten. Hou ze uit de buurt van oxiderende
stoffen en zeer zure of zeer alkalische materialen.

Rook niet. Zorg dat onbevoegde personen de ruimte niet kunnen betreden. Wanneer de verpakking eenmaal wordt geopend,
moet die achteraf nauwkeurig worden gesloten en verticaal worden opgeslagen om morsen te vermijden.

E) Persoonlijke blootstelling controleren

Technische maatregelen

Voorzie voldoende verluchting, wat mogelijk is door een goede plaatselijke afzuiging/ventilatie. Als dat niet voldoende is
om de concentratie van partikels en dampen van het oplosmiddel tijdens het werken onder de maximale blootstellingsgrens
te houden, moet u een aangepaste adembescherming dragen.
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WAT IS SENSA?

Cosentino introduceert SENSA, het nieuwe keukenwerkblad van graniet met verbeterde bescherming tegen vlekken.
Behoudt de originele schoonheid van uw keukenblad dankzij dit speciaal behandelde product, met 10 jaar garantie.

Sensa is het nieuwe merk werkbladen van Cosentino. Het succes is gebaseerd op een vlekken afwerend product
dat de granietsector een nieuw en innovatief concept biedt. Door middel van een permanente beschermende
behandeling wordt vlekvorming op het materiaal verminderd, met een mooi en duurzaam resultaat.

FORMAAT: Verkrijgbaar in platen van 2 en 3 cm. De platen worden in de oppervlakte behandeld. De minimale
afmeting is 2,5 x 1,5 m.

KIEZEN VOOR SENSA

Als aanvulling op de sterkte en het karakter van graniet, kan men nu ook genieten van een revolutionaire behandeling
die ervoor zorgt dat de keuken als nieuw blijft.

De innovatieve behandeling van SENSA betekent dat de kleur, textuur en natuurlijke schoonheid onveranderd blijft
en tegelijk een hoge weerstand tegen vlekken biedt.

Het merk Sensa is een productlijn van graniet met een geweldige toegevoegde waarde. Het vereist geen speciaal
onderhoud en het  is gec ertificeerd voor veil ig in contact met voedingsmi ddelen te staan.

Voor Sensa garanderen wij een snelle levering door de grote materiaalvoorraad in onze magazijnen. Alle Sensa
Graniet in deze collectie is exclusief of semi-exclusief.

3

Onderstaande tabel is het equivalent  van de commerciële en de generieke namen:

ITABROWN TUSCANY
CATEDRAL BLAT
MARRÓN TABACO SAVANNAH
AMARILLO DORADO AUREO
UBATUBA TEA
SAN GABRIEL SMOKE
ORNAMENTAL TANAMI
COSMOS BROWN CRISOL
MADURA GOLD CLAY
MARRÓN BAHIA BOIRA
SAN BENEDITO ABYSS

4

6

8

9

12
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Steenoppervlak
Chemische binding



WAT IS EEN
SENSA-
BEHANDELING?

Sensa is een beschermende behandeling die het absorptievermogen van graniet
vermindert en dus vlekken in het materiaal voorkomt. Sensa is geen verzegeling. Het
bindt zich aan de oppervlakte van het graniet, maar niet op dezelfde manier als
conventionele verzegelingen.

Het verschil tussen een Sensa-behandeling en andere verzegelingen ligt in het feit
dat Sensa het graniet laat ademen. Het dringt door in de structuur van de steen en
zet zich daar vast, terwijl de kleur en de natuurlijke schoonheid van de steen behouden
blijven.

Dankzij zijn lage moleculaire gewicht reageert Sensa met het graniet en integreert
het zich in zijn moleculaire structuur door een chemische verbinding. Conventionele
verzegelingen hebben een grote moleculaire structuur, die met de oppervlakte reageert
d.m.v. veel zwakkere elektrostatische krachten dan Sensa.

HANDLEIDING
SENSA-
GRANIET

VEEL GESTELDE
VRAGEN

6

VOORZORGSMAAT
REGELEN BIJ HET
GEBRUIK VAN HET
PRODUCT

5

NOTITIES

4
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Wanneer de randen van het werkblad eenmaal afgewerkt
zijn, moeten ze op dezelfde manier worden beschermd als
de rest van het werkblad.

a) Voorbereiding van de randen

Voordat een nieuwe SENSA-behandeling wordt aangebracht,
moet het oppervlak van de rand goed worden schoongemaakt
om ervoor te zorgen dat er zich geen onzuiverheden zullen
bevinden tussen de behandeling en de steen. Het is aan te
bevelen om een doek of papier te gebruiken, bevochtigd met
een paar druppels van een vloeibaar schoonmaakmiddel.

De reiniging moet gebeuren in een omgeving die vrij is van
onzuiverheden, om te voorkomen dat vuil op het
schoongemaakte  oppervlak terechtkomt.

Het product moet worden aangebracht wanneer de oppervlakte helemaal droog is, om te voorkomen dat er tijdens het
aanbrengen van de verzegeling binnenin vocht blijft zitten.

b) Aanbrengen van de beschermlaag

Eerst wordt het product op een doek gegoten (nooit rechtstreeks op het materiaal gieten).

Daarna wordt het product in een effen laag over heel het te
behandelen oppervlak aangebracht.

Het behandelde oppervlak moet er glanzend uitzien gedurende
3 à 5 seconden na het aanbrengen van het product. Vermijd
contact met nabijgelegen gebieden.

Wanneer het product eenmaal is aangebracht, moet het
ongeveer 5 à 10 minuten drogen. Daarna moet het product
nogmaals worden aangebracht.

Wanneer de tweede laag droog is, moeten de restjes van het
product met een droge doek worden verwijderd.

Wanneer de tweede laag is aangebracht, mag u het oppervlak
gedurende 24 uur niet aanraken.

SENSA

ANDERE VE RZEGELINGEN

SENSA ANDERE VERZEGELINGEN

Eén keer aanbrengen is voldoende, Moeten elk jaar opnieuw

nadien hoeft men nooit meer te verzegelen worden toegepast

Chemische verbinding met de steen, Bedekken de oppervlakte, dringen in de poriën

zodat die kan ademen  in en verstoren de poreusheid van het graniet

Blijft aan de structuur Mettertijd verslijt de bescherming

gebonden en is duurzaam

Wordt niet aangetast door de Gewone huishoudelijke onderhoudsproducten

gebruikelijke onderhoudsproducten  beschadigen de beschermlaag

Met SENSA worden
vloeistoffen niet

geabsorbeerd

Zonder SENSA worden
vloeistoffen
geabsorbeerd door het
oppervlak

VERGELIJKING MET ANDERE VERZEGELINGEN

Waarom moet graniet worden verzegeld?

Granie t is een natuurste en die poreus is door de micro porosit eit in diens oppervlaktest ructuur. Samen met de
oppervlaktespanning zorgt die microporeusheid ervoor dat vloeistoffen worden geabsorbeerd. Dit fenomeen, dat absorptie
door capillariteit heet, leidt tot vlekken in de steen.

Wat gebeurt er als er krassen in de oppervlakte komen of als de oppervlakte afschilfert?

De penetratie van de SENSA-behandeling hangt af van de eigenschappen van het graniet. Er werd vastgesteld dat de
penetratie wel 5 mm diep kan zijn. Als het graniet over een oppervlakte van meer dan 5 mm afschilfert, zal die zone
gevoeliger worden voor vlekken. Hoe groter die gevoeligheid, hoe groter de poreusheid van het basisma teriaal.

Hoe wordt de oppervlakte hersteld in geval van schade?

Door het grote penetratievermogen van het product (dat wel 5 mm kan zijn) moet er in de meeste gevallen niets worden
ondernomen. In extreme gevallen moet het product op die plaats opnieuw worden aangebracht. In elk geval is het aan
te raden dat dit door een specialist wordt gedaan om het beste resultaat te bereiken.

Wat moet er gebeuren met overtollig product op het oppervlak?

Als de behandeling niet leidt tot een effen resultaat, ontstaan er klonters op de oppervlakte. Die kunnen met een droge
doek worden weg gewreven als ze nog niet opgedroogd zijn.

In welke mate is het materiaal bestand tegen krassen?

Zoals eerder uitgelegd, wordt er geen oppervlaktelaag op het materiaal gelegd. De weerstand tegen krassen is dus de
weerstand van de steen die eronder zit. Voor behandelde stenen kan dat wel 7 zijn op de schaal van MOHS (afhankelijk
van het graniet).

Hoe wordt het oppervlak onderhouden?

Het oppervlak heeft geen onderhoud nodig. Het is voldoende om het regelmatig schoon te maken met de methodes die
worden beschreven in het onderdeel “Preventief onderhoud” om het als nieuw te houden.

7

MATERIALEN EN
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Het Sensa-gamma is beschikbaar in de volgende kleuren en texturen:

• Abyss (Gepolijst, Leather).
• Smoke (Gepolijst, Leather).
• Tea (Gepolijst).
• Crisol (Gepolijst, Leather).
• Tanami (Gepolijst)
• Blat (Gepolijst, Leather)
• Boira(Gepolijst,Leather)
• Savannah (Gepolijst, Leather)
• Tuscany (Gepolijst)
• Aureo (Gepolijst)
• Clay (Gepolijst, Leather)

Het materiaal zal worden geleverd in platen van minstens 2,5 x 1,5 m, behalve indien anders vermeld, en in een dikte van
2 en 3 cm.

Kunnen er vlekken komen op een behandeld oppervlak?

De behandeling is geen wondermiddel. De behandeling garandeert alleen dat de steen niet wordt aangetast als die niet
te lang wordt blootgesteld aan de producten die vlekken veroorzaken (zie tabel van weerstand tegen vlekken in paragraaf
4.4). Als de tijden die daarin vermeld staan, worden overschreden, of als de vlek ontstaat door andere producten als degene
waartegen de behandeling doeltreffend is, dan is het mogelijk dat er een vlek ontstaat die niet meer kan worden verwijderd.

Is de behandeling van de oppervlakte dezelfde als die van de randen?

Nee. De bescherming van de oppervlakte gebeurt in de fabriek, die van de randen wordt manueel na de vervaardiging
aangebracht. Beide behandelingen hebben echter dezelfde uitwerking als de aanbevolen applicatiemethodes worden
gerespecteerd.

Kan de SENSA-behandeling worden gebruikt voor buitentoepassingen?

Ja. Het gebruikte product is goed bestand tegen zonnestralen en blootstelling aan UV-stralen.

Kan de SENSA-behandeling worden toegepast voor vloer- en muurtegels?

Het product kan zowel voor muur- als voor vloertegels worden gebruikt. Maar let op, als de slijtage ten gevolge van het
lopen op de steen heel groot is, dan zal die steen na verloop van tijd dusdanig zijn aangetast, dat er een gebied zal ontstaan
waar het product niet langer doeltreffend is (grotere slijtage bij indringing).
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PREVENTIEF ONDERHOUD

Dankzij de Sensa-behandeling is er bijna geen onderhoud van de steen nodig en is de steen uitermate bestand tegen
vlekken. Om de oppervlakte als nieuw te houden, moet die regelmatig worden schoongemaakt met een paar druppels
van een neutraal onderhoudsproduct of een zacht afwasproduct. De beste resultaten worden behaald met behulp van
een vochtige doek met lauw water en door zacht te wrijven, om te voorkomen dat de buitenste laag verslijt. Na reiniging
moet de oppervlakte met water worden afgespoeld en worden afgedroogd.

Aanbeveling:

• Plaats geen hete voorwerpen direct op het werkblad. Het is aan te bevelen om onderzetters te gebruiken, om te
vermijden dat de steen wordt aangetast.

• Als u op het werkblad morst, droog het dan zo snel mogelijk af.
• Snij niet rechtstreeks op het werkblad, anders kunnen er krassen ontstaan.
• Gebruik geen schurende onderhoudsmaterialen zoals metalen schuursponsen en wrijf zachtjes over de oppervlakte,

om krassen te vermijden.
• Gebruik geen onderhoudsproducten die veel zuren of veel basen bevatten, omdat die de buitenlaag kunnen

beschadigen.

REINIGING VAN VLEKKEN

U kunt de volgende reinigingsmiddelen en reinigingsmethodes gebruiken:

Oxaalzuur

Oxaalzuur is vloeibaar en is verkrijgbaar bij de apotheker of bij de drogist. Het is tamelijk agressief en daarom wordt
aanbevolen om zeer voorzichtig te zijn met het gebruik ervan.

Ammoniak

Als u met ammoniak schoonmaakt, mag u dat niet mengen met een bleekmiddel, want dan ontstaat een reactie waarbij
een giftig gas vrijkomt. Maak de vlek schoon door erover te wrijven met een vochtige doek.

Bicarbonaat

Als u bicarbonaat met water mengt, ontstaat een pasta die met een doek op de vlek moet worden aangebracht.

Schoonmaakmiddelen

Elk gewoon schoonmaakmiddel dat in de supermarkt kan worden gekocht, is geschikt. Verdun dit schoonmaakmiddel
met water en behandel de vlek.

ZORG EN
ONDERHOUD
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Bleekwater

Wees even voorzichtig met bleekwater als met ammoniak. Om een vlek te verwijderen maakt u een doek vochtig en wrijft
u ermee over de vlek.

Waterstofperoxide

Waterstofperoxide is vloeibaar en is verkrijgbaar bij de apotheker of bij de drogist

Kompressen

Door kompressen aan te brengen kan men het grootste gedeelte van de vlekken met reinigingsmiddelen verwijderen,
omdat men met kompressen vlekken kan verwijderen die tot op een zekere diepte in de steen zijn gedrongen.

Wat is een kompres eigenlijk?

Het is een absorberend materiaal dat op een oppervlakte wordt aangebracht om een vlek te verwijderen. Het bestaat
in de vorm van poeder, papier of gel. De kompressen die momenteel het meest worden gebruikt, zijn die in poedervorm.
Sommige poeders zijn zeer absorberend en ideaal om bepaalde vlekken te verwijderen. E nkele van de meest gebruikte
kompressen in poedervorm zijn:

• Klei
• Talkpoeder
• Krijt
• Sepioliet (gehydrateerd magnesiumcilicaat)
• Diatomeeën-aarde
• Methylcellulose
• Meel

Klei en diatomeeën-aarde zijn normaal gesproken de beste. Gebruik geen krijt of klei dat ijzer bevat. Wanneer zure
chemische producten worden gebruikt, reageren die met het ijzer en kunnen ze een gele kleur veroorzaken op sommige
steenoppervlakken. U gebruikt best een kompres in poedervorm van een bekend merk.

Enkele typische kompressen van papier zijn:

• Wattenbollen
• Papieren doekjes
• Doekjes in gaas

Soms volstaan papieren kompressen voor lichte vlekken. Ze kunnen even gemakkelijk worden aangebracht als kompressen
in poedervorm en zijn ook gemakkelijk om te verwijderen.

Kompressen in gelvorm zijn normaal gesproken dikke chemische producten die ontwikkeld zijn om met behulp van
poeder of papier op een vlek te worden aangebracht. Ze zijn zeer doeltreffend tegen bepaalde vlekken. Als u
kompresmaterialen aankoopt, moet u navragen of ze chemische vlekverwijderende produ cten bevatten, dan wel of er
chemische producten aan moeten worden toegevoegd.

Sommige kompressen in poeder- of in gelvorm bevatten chemische producten. Men moet er enkel water aan toevoegen.
M en g bijkomen de chemisch e prod ucten nooit  met een kompres da t zijn  eigen formule beva t.

Voor een goed resultaat moet het kompres minstens 24 uur laten inwerken.
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AFWERKING VAN DE
RANDEN NA
PRODUCTIE

Het gebruikte product is brandbaar. Inslikken van het product is schadelijk voor de gezondheid.

A) Contact met het product

Bij contact met het product gaat u op de volgende manier te werk:

Algemeen

Raadpleeg steeds een arts in geval van twijfel,of wanneer de symptomen zich aanhouden. Probeer een bewusteloze persoon
nooit iets via de mond toe te dienen.

Inademing

Breng het slachtoffer naar buiten, laat hem neerliggen en hou hem warm. Als zijn ademhaling onregelmatig is of stopt, pas
dan kunstmatige beademing toe. Dien niets toe via de mond. Als het slachtoffer bewusteloos is, leg hem dan in een correcte
positie en raadpleeg een arts.

Aanraking met de ogen

Spoel de ogen overvloedig met zuiver koud water gedurende 10 minuten, waarbij u de oogleden naar boven trekt. Raadpleeg
een arts als de symptomen zich aanhouden.

Contact met de huid

Over het algemeen is het product niet irriterend voor de huid. Trek de kleding uit waarop het product werd gemorst. Was
de huid grondig met water en zeep of een geschikt reinigingsmiddel voor de huid. Gebruik nooit oplosmiddelen of verdunners.

Inslikken

Als iemand het product per ongeluk heeft ingeslikt, raadpleeg dan een arts. Laat het slachtoffer liggen. Lok nooit braken
uit.

B) Maatregelen om brand te bestrijden

Blusmiddelen

Aanbevolen: alcoholbestendig schuim, koolzuur, poeder, water in poedervorm.
Niet aanbevolen: rechtstreekse waterstraal.

Aanbevelingen

Het vuur kan een dikke zwarte rook veroorzaken. Blootstelling aan ontbindingsproducten kan schadelijk zijn voor de
gezondheid. Een geschikte bescherming van de ademhalingswegen kan noodzakelijk zijn.

Hou verpakkingen die aan het vuur zijn blootgesteld koel met water. Voorkom dat de brandbestrijdingsmiddelen wegvloeien
via riolen of waterlopen.

C) Maatregelen in geval van morsen

Verwijder mogelijke ontbrandingspunten en ventileer de ruimte. Vermijd het inademen van de dampen. Volg de
veiligheidsmaatregelen die opgesomd staan in paragrafen D) en E).

Stop het lek en verwijder het gemorste product met absorberende, niet brandbare materialen (bv. aarde, zand, vermiculiet,
diatomeeënaarde). Giet het product en het absorberende product in een container die geschikt is om later weg te gooien,
conform de plaatselijke wetgeving. Zorg dat het uitgelekte vocht niet kan wegvloeien via riolen of waterlopen. Reinig bij
voorkeur met een detergent en vermijd het gebruik van oplosmiddelen.

Als het product meren, rivieren of riolen vervuilt, licht dan de gepaste instanties in.

D) Gebruik en bewaring

Gebruik

De dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich via de vloer verspreiden. Ze kunnen een explosief mengsel vormen met
lucht. Vermijd dat er brandbare of explosieve concentraties van de dampen in de lucht ontstaan. Vermijd dat er tijdens het
werken concentraties van de dampen ontstaan die hoger zijn dan de maximale blootstellingsgrens.

Het preparaat mag enkel worden gebruikt in ruimtes waarin zich geen open vuur en andere ontbrandingspunten bevinden.
Elektrische installaties en verlichting moeten beschermd zijn volgens de geldende normen.

Hou de verpakking goed gesloten en uit de buurt van warmtebronnen, vonken en vuur. Gebruik geen gereedschap dat
vonken kan veroorzaken.

Vermijd dat het preparaat in contact komt met huid en ogen. Vermijd inademing van de dampen en de nevels die ontstaan
tijdens het gebruik.

Als het product in contact komt met huid of ogen, moet u de huid of de ogen met veel water spoelen.

Gebruik nooit druk om de verpakkingen leeg te maken. De potten zijn niet bestand tegen druk.

In de ruimte waar het product wordt gebruikt, mag u niet roken, eten of drinken.

Volg de wetgeving betreffende veiligheid en hygiëne bij het werk.

Bewaar het product in een verpakking van hetzelfde materiaal als de originele verpakking.

Wanneer de medewerkers zich in de cabine bevinden waarin het product wordt aangebracht - ongeacht het feit of ze al dan
niet zelf betrokken zijn bij het aanbrengen - en de verluchting is niet voldoende om de concentratie van partikels en de
damp van het oplosmiddel voortdurend te controleren, dan moeten ze adembescherming dragen met toediening van lucht
tot de concentratie van partikels en de damp van het oplosmiddel onder de maximale blootstellingsgrens ligt.

In geval van morsen moet worden vermeden dat het product wegloopt via de afwatering en moet het gemorste product zo
snel mogelijk worden opgedroogd.

Bewaring

Bewaar het product volgens de reglementen en de plaatselijke wetgeving die van toepassing is.

Volg de aanwijzingen op het etiket. Bewaar de verpakkingen tussen 5 en 35°C op een droge en goed verluchte plaats, uit de
buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Hou ze uit de buurt van ontbrandingspunten. Hou ze uit de buurt van oxiderende
stoffen en zeer zure of zeer alkalische materialen.

Rook niet. Zorg dat onbevoegde personen de ruimte niet kunnen betreden. Wanneer de verpakking eenmaal wordt geopend,
moet die achteraf nauwkeurig worden gesloten en verticaal worden opgeslagen om morsen te vermijden.

E) Persoonlijke blootstelling controleren

Technische maatregelen

Voorzie voldoende verluchting, wat mogelijk is door een goede plaatselijke afzuiging/ventilatie. Als dat niet voldoende is
om de concentratie van partikels en dampen van het oplosmiddel tijdens het werken onder de maximale blootstellingsgrens
te houden, moet u een aangepaste adembescherming dragen.
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WAT IS SENSA?

Cosentino introduceert SENSA, het nieuwe keukenwerkblad van graniet met verbeterde bescherming tegen vlekken.
Behoudt de originele schoonheid van uw keukenblad dankzij dit speciaal behandelde product, met 10 jaar garantie.

Sensa is het nieuwe merk werkbladen van Cosentino. Het succes is gebaseerd op een vlekken afwerend product
dat de granietsector een nieuw en innovatief concept biedt. Door middel van een permanente beschermende
behandeling wordt vlekvorming op het materiaal verminderd, met een mooi en duurzaam resultaat.

FORMAAT: Verkrijgbaar in platen van 2 en 3 cm. De platen worden in de oppervlakte behandeld. De minimale
afmeting is 2,5 x 1,5 m.

KIEZEN VOOR SENSA

Als aanvulling op de sterkte en het karakter van graniet, kan men nu ook genieten van een revolutionaire behandeling
die ervoor zorgt dat de keuken als nieuw blijft.

De innovatieve behandeling van SENSA betekent dat de kleur, textuur en natuurlijke schoonheid onveranderd blijft
en tegelijk een hoge weerstand tegen vlekken biedt.

Het merk Sensa is een productlijn van graniet met een geweldige toegevoegde waarde. Het vereist geen speciaal
onderhoud en het  is gec ertificeerd voor veil ig in contact met voedingsmi ddelen te staan.

Voor Sensa garanderen wij een snelle levering door de grote materiaalvoorraad in onze magazijnen. Alle Sensa
Graniet in deze collectie is exclusief of semi-exclusief.

3

Onderstaande tabel is het equivalent  van de commerciële en de generieke namen:

ITABROWN TUSCANY
CATEDRAL BLAT
MARRÓN TABACO SAVANNAH
AMARILLO DORADO AUREO
UBATUBA TEA
SAN GABRIEL SMOKE
ORNAMENTAL TANAMI
COSMOS BROWN CRISOL
MADURA GOLD CLAY
MARRÓN BAHIA BOIRA
SAN BENEDITO ABYSS

4

6

8

9

12
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Steenoppervlak
Chemische binding



WAT IS EEN
SENSA-
BEHANDELING?

Sensa is een beschermende behandeling die het absorptievermogen van graniet
vermindert en dus vlekken in het materiaal voorkomt. Sensa is geen verzegeling. Het
bindt zich aan de oppervlakte van het graniet, maar niet op dezelfde manier als
conventionele verzegelingen.

Het verschil tussen een Sensa-behandeling en andere verzegelingen ligt in het feit
dat Sensa het graniet laat ademen. Het dringt door in de structuur van de steen en
zet zich daar vast, terwijl de kleur en de natuurlijke schoonheid van de steen behouden
blijven.

Dankzij zijn lage moleculaire gewicht reageert Sensa met het graniet en integreert
het zich in zijn moleculaire structuur door een chemische verbinding. Conventionele
verzegelingen hebben een grote moleculaire structuur, die met de oppervlakte reageert
d.m.v. veel zwakkere elektrostatische krachten dan Sensa.

HANDLEIDING
SENSA-
GRANIET

VEEL GESTELDE
VRAGEN

6

VOORZORGSMAAT
REGELEN BIJ HET
GEBRUIK VAN HET
PRODUCT

5

NOTITIES

4
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Wanneer de randen van het werkblad eenmaal afgewerkt
zijn, moeten ze op dezelfde manier worden beschermd als
de rest van het werkblad.

a) Voorbereiding van de randen

Voordat een nieuwe SENSA-behandeling wordt aangebracht,
moet het oppervlak van de rand goed worden schoongemaakt
om ervoor te zorgen dat er zich geen onzuiverheden zullen
bevinden tussen de behandeling en de steen. Het is aan te
bevelen om een doek of papier te gebruiken, bevochtigd met
een paar druppels van een vloeibaar schoonmaakmiddel.

De reiniging moet gebeuren in een omgeving die vrij is van
onzuiverheden, om te voorkomen dat vuil op het
schoongemaakte  oppervlak terechtkomt.

Het product moet worden aangebracht wanneer de oppervlakte helemaal droog is, om te voorkomen dat er tijdens het
aanbrengen van de verzegeling binnenin vocht blijft zitten.

b) Aanbrengen van de beschermlaag

Eerst wordt het product op een doek gegoten (nooit rechtstreeks op het materiaal gieten).

Daarna wordt het product in een effen laag over heel het te
behandelen oppervlak aangebracht.

Het behandelde oppervlak moet er glanzend uitzien gedurende
3 à 5 seconden na het aanbrengen van het product. Vermijd
contact met nabijgelegen gebieden.

Wanneer het product eenmaal is aangebracht, moet het
ongeveer 5 à 10 minuten drogen. Daarna moet het product
nogmaals worden aangebracht.

Wanneer de tweede laag droog is, moeten de restjes van het
product met een droge doek worden verwijderd.

Wanneer de tweede laag is aangebracht, mag u het oppervlak
gedurende 24 uur niet aanraken.

SENSA

ANDERE VE RZEGELINGEN

SENSA ANDERE VERZEGELINGEN

Eén keer aanbrengen is voldoende, Moeten elk jaar opnieuw

nadien hoeft men nooit meer te verzegelen worden toegepast

Chemische verbinding met de steen, Bedekken de oppervlakte, dringen in de poriën

zodat die kan ademen  in en verstoren de poreusheid van het graniet

Blijft aan de structuur Mettertijd verslijt de bescherming

gebonden en is duurzaam

Wordt niet aangetast door de Gewone huishoudelijke onderhoudsproducten

gebruikelijke onderhoudsproducten  beschadigen de beschermlaag

Met SENSA worden
vloeistoffen niet

geabsorbeerd

Zonder SENSA worden
vloeistoffen
geabsorbeerd door het
oppervlak

VERGELIJKING MET ANDERE VERZEGELINGEN

Waarom moet graniet worden verzegeld?

Granie t is een natuurste en die poreus is door de micro porosit eit in diens oppervlaktest ructuur. Samen met de
oppervlaktespanning zorgt die microporeusheid ervoor dat vloeistoffen worden geabsorbeerd. Dit fenomeen, dat absorptie
door capillariteit heet, leidt tot vlekken in de steen.

Wat gebeurt er als er krassen in de oppervlakte komen of als de oppervlakte afschilfert?

De penetratie van de SENSA-behandeling hangt af van de eigenschappen van het graniet. Er werd vastgesteld dat de
penetratie wel 5 mm diep kan zijn. Als het graniet over een oppervlakte van meer dan 5 mm afschilfert, zal die zone
gevoeliger worden voor vlekken. Hoe groter die gevoeligheid, hoe groter de poreusheid van het basisma teriaal.

Hoe wordt de oppervlakte hersteld in geval van schade?

Door het grote penetratievermogen van het product (dat wel 5 mm kan zijn) moet er in de meeste gevallen niets worden
ondernomen. In extreme gevallen moet het product op die plaats opnieuw worden aangebracht. In elk geval is het aan
te raden dat dit door een specialist wordt gedaan om het beste resultaat te bereiken.

Wat moet er gebeuren met overtollig product op het oppervlak?

Als de behandeling niet leidt tot een effen resultaat, ontstaan er klonters op de oppervlakte. Die kunnen met een droge
doek worden weg gewreven als ze nog niet opgedroogd zijn.

In welke mate is het materiaal bestand tegen krassen?

Zoals eerder uitgelegd, wordt er geen oppervlaktelaag op het materiaal gelegd. De weerstand tegen krassen is dus de
weerstand van de steen die eronder zit. Voor behandelde stenen kan dat wel 7 zijn op de schaal van MOHS (afhankelijk
van het graniet).

Hoe wordt het oppervlak onderhouden?

Het oppervlak heeft geen onderhoud nodig. Het is voldoende om het regelmatig schoon te maken met de methodes die
worden beschreven in het onderdeel “Preventief onderhoud” om het als nieuw te houden.
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MATERIALEN EN
AFMETINGEN
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Het Sensa-gamma is beschikbaar in de volgende kleuren en texturen:

• Abyss (Gepolijst, Leather).
• Smoke (Gepolijst, Leather).
• Tea (Gepolijst).
• Crisol (Gepolijst, Leather).
• Tanami (Gepolijst)
• Blat (Gepolijst, Leather)
• Boira(Gepolijst,Leather)
• Savannah (Gepolijst, Leather)
• Tuscany (Gepolijst)
• Aureo (Gepolijst)
• Clay (Gepolijst, Leather)

Het materiaal zal worden geleverd in platen van minstens 2,5 x 1,5 m, behalve indien anders vermeld, en in een dikte van
2 en 3 cm.

Kunnen er vlekken komen op een behandeld oppervlak?

De behandeling is geen wondermiddel. De behandeling garandeert alleen dat de steen niet wordt aangetast als die niet
te lang wordt blootgesteld aan de producten die vlekken veroorzaken (zie tabel van weerstand tegen vlekken in paragraaf
4.4). Als de tijden die daarin vermeld staan, worden overschreden, of als de vlek ontstaat door andere producten als degene
waartegen de behandeling doeltreffend is, dan is het mogelijk dat er een vlek ontstaat die niet meer kan worden verwijderd.

Is de behandeling van de oppervlakte dezelfde als die van de randen?

Nee. De bescherming van de oppervlakte gebeurt in de fabriek, die van de randen wordt manueel na de vervaardiging
aangebracht. Beide behandelingen hebben echter dezelfde uitwerking als de aanbevolen applicatiemethodes worden
gerespecteerd.

Kan de SENSA-behandeling worden gebruikt voor buitentoepassingen?

Ja. Het gebruikte product is goed bestand tegen zonnestralen en blootstelling aan UV-stralen.

Kan de SENSA-behandeling worden toegepast voor vloer- en muurtegels?

Het product kan zowel voor muur- als voor vloertegels worden gebruikt. Maar let op, als de slijtage ten gevolge van het
lopen op de steen heel groot is, dan zal die steen na verloop van tijd dusdanig zijn aangetast, dat er een gebied zal ontstaan
waar het product niet langer doeltreffend is (grotere slijtage bij indringing).
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PREVENTIEF ONDERHOUD

Dankzij de Sensa-behandeling is er bijna geen onderhoud van de steen nodig en is de steen uitermate bestand tegen
vlekken. Om de oppervlakte als nieuw te houden, moet die regelmatig worden schoongemaakt met een paar druppels
van een neutraal onderhoudsproduct of een zacht afwasproduct. De beste resultaten worden behaald met behulp van
een vochtige doek met lauw water en door zacht te wrijven, om te voorkomen dat de buitenste laag verslijt. Na reiniging
moet de oppervlakte met water worden afgespoeld en worden afgedroogd.

Aanbeveling:

• Plaats geen hete voorwerpen direct op het werkblad. Het is aan te bevelen om onderzetters te gebruiken, om te
vermijden dat de steen wordt aangetast.

• Als u op het werkblad morst, droog het dan zo snel mogelijk af.
• Snij niet rechtstreeks op het werkblad, anders kunnen er krassen ontstaan.
• Gebruik geen schurende onderhoudsmaterialen zoals metalen schuursponsen en wrijf zachtjes over de oppervlakte,

om krassen te vermijden.
• Gebruik geen onderhoudsproducten die veel zuren of veel basen bevatten, omdat die de buitenlaag kunnen

beschadigen.

REINIGING VAN VLEKKEN

U kunt de volgende reinigingsmiddelen en reinigingsmethodes gebruiken:

Oxaalzuur

Oxaalzuur is vloeibaar en is verkrijgbaar bij de apotheker of bij de drogist. Het is tamelijk agressief en daarom wordt
aanbevolen om zeer voorzichtig te zijn met het gebruik ervan.

Ammoniak

Als u met ammoniak schoonmaakt, mag u dat niet mengen met een bleekmiddel, want dan ontstaat een reactie waarbij
een giftig gas vrijkomt. Maak de vlek schoon door erover te wrijven met een vochtige doek.

Bicarbonaat

Als u bicarbonaat met water mengt, ontstaat een pasta die met een doek op de vlek moet worden aangebracht.

Schoonmaakmiddelen

Elk gewoon schoonmaakmiddel dat in de supermarkt kan worden gekocht, is geschikt. Verdun dit schoonmaakmiddel
met water en behandel de vlek.

ZORG EN
ONDERHOUD
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Bleekwater

Wees even voorzichtig met bleekwater als met ammoniak. Om een vlek te verwijderen maakt u een doek vochtig en wrijft
u ermee over de vlek.

Waterstofperoxide

Waterstofperoxide is vloeibaar en is verkrijgbaar bij de apotheker of bij de drogist

Kompressen

Door kompressen aan te brengen kan men het grootste gedeelte van de vlekken met reinigingsmiddelen verwijderen,
omdat men met kompressen vlekke n kan verwijderen die tot op een zeker e diepte in de steen zijn gedrongen.

Wat is een kompres eigenlijk?

Het is een absorberend materiaal dat op een oppervlakte wordt aangebracht om een vlek te verwijderen. Het bestaat
in de vorm van poeder, papier of gel. De kompressen die momenteel het meest worden gebruikt, zijn die in poedervorm.
Sommige poeders zijn zeer absorberend en ideaal om bepaalde vlekken te verwijderen. Enkele van de meest gebruikte
kompressen in poedervorm zijn:

• Klei
• Talkpoeder
• Krijt
• Sepioliet (gehydrateerd magnesiumcilicaat)
• Diatomeeën-aarde
• Methylcellulose
• Meel

Klei en diatomeeën-aarde zijn normaal gesproken de beste. Gebruik geen krijt of klei dat ijzer bevat. Wanneer zure
chemische producten worden gebruikt, reageren die met het ijzer en kunnen ze een gele kleur veroorzaken op sommige
steenoppervlakken. U gebruikt best een kompres in poedervorm van een bekend merk.

Enkele typische kompressen van papier zijn:

• Wattenbollen
• Papieren doekjes
• Doekjes in gaas

Soms volstaan papieren kompressen voor lichte vlekken. Ze kunnen even gemakkelijk worden aangebracht als kompressen
in poedervorm en zijn ook gemakkelijk om te verwijderen.

Kompressen in gelvorm zijn normaal gesproken dikke chemische producten die ontwikkeld zijn om met behulp van
poed er of papier op een vlek te worden aangebra cht. Ze zijn zeer doeltreffend tegen bepa alde vlekk en. Als u
kompresmaterialen aankoopt, moet u navragen of ze chemische vlekverwijderende producten bevatten, dan wel of er
chemische producten aan moeten worden toegevoegd.

Sommige kompressen in poeder- of in gelvorm bevatten chemische producten. Men moet er enkel water aan toevoegen.
M en g bijkomen de chemisch e prod ucten nooit  met een kompres da t zijn  eigen formule beva t.

Voor een goed resultaat moet het kompres minstens 24 uur laten inwerken.
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AFWERKING VAN DE
RANDEN NA
PRODUCTIE

Het gebruikte product is brandbaar. Inslikken van het product is schadelijk voor de gezondheid.

A) Contact met het product

Bij contact met het product gaat u op de volgende manier te werk:

Algemeen

Raadpleeg steeds een arts in geval van twijfel,of wanneer de symptomen zich aanhouden. Probeer een bewusteloze persoon
nooit iets via de mond toe te dienen.

Inademing

Breng het slachtoffer naar buiten, laat hem neerliggen en hou hem warm. Als zijn ademhaling onregelmatig is of stopt, pas
dan kunstmatige beademing toe. Dien niets toe via de mond. Als het slachtoffer bewusteloos is, leg hem dan in een correcte
positie en raadpleeg een arts.

Aanraking met de ogen

Spoel de ogen overvloedig met zuiver koud water gedurende 10 minuten, waarbij u de oogleden naar boven trekt. Raadpleeg
een arts als de symptomen zich aanhouden.

Contact met de huid

Over het algemeen is het product niet irriterend voor de huid. Trek de kleding uit waarop het product werd gemorst. Was
de huid grondig met water en zeep of een geschikt reinigingsmiddel voor de huid. Gebruik nooit oplosmiddelen of verdunners.

Inslikken

Als iemand het product per ongeluk heeft ingeslikt, raadpleeg dan een arts. Laat het slachtoffer liggen. Lok nooit braken
uit.

B) Maatregelen om brand te bestrijden

Blusmiddelen

Aanbevolen: alcoholbestendig schuim, koolzuur, poeder, water in poedervorm.
Niet aanbevolen: rechtstreekse waterstraal.

Aanbevelingen

Het vuur kan een dikke zwarte rook veroorzaken. Blootstelling aan ontbindingsproducten kan schadelijk zijn voor de
gezondheid. Een geschikte bescherming van de ademhalingswegen kan noodzakelijk zijn.

Hou verpakkingen die aan het vuur zijn blootgesteld koel met water. Voorkom dat de brandbestrijdingsmiddelen wegvloeien
via riolen of waterlopen.

C) Maatregelen in geval van morsen

Verwijder mogelijke ontbrandingspunten en ventileer de ruimte. Vermijd het inademen van de dampen. Volg de
veiligheidsmaatregelen die opgesomd staan in paragrafen D) en E).

Stop het lek en verwijder het gemorste product met absorberende, niet brandbare materialen (bv. aarde, zand, vermiculiet,
diatomeeënaarde). Giet het product en het absorberende product in een container die geschikt is om later weg te gooien,
conform de plaatselijke wetgeving. Zorg dat het uitgelekte vocht niet kan wegvloeien via riolen of waterlopen. Reinig bij
voorkeur met een detergent en vermijd het gebruik van oplosmiddelen.

Als het product meren, rivieren of riolen vervuilt, licht dan de gepaste instanties in.

D) Gebruik en bewaring

Gebruik

De dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich via de vloer verspreiden. Ze kunnen een explosief mengsel vormen met
lucht. Vermijd dat er brandbare of explosieve concentraties van de dampen in de lucht ontstaan. Vermijd dat er tijdens het
werken concentraties van de dampen ontstaan die hoger zijn dan de maximale blootstellingsgrens.

Het preparaat mag enkel worden gebruikt in ruimtes waarin zich geen open vuur en andere ontbrandingspunten bevinden.
Elektrische installaties en verlichting moeten beschermd zijn volgens de geldende normen.

Hou de verpakking goed gesloten en uit de buurt van warmtebronnen, vonken en vuur. Gebruik geen gereedschap dat
vonken kan veroorzaken.

Vermijd dat het preparaat in contact komt met huid en ogen. Vermijd inademing van de dampen en de nevels die ontstaan
tijdens het gebruik.

Als het product in contact komt met huid of ogen, moet u de huid of de ogen met veel water spoelen.

Gebruik nooit druk om de verpakkingen leeg te maken. De potten zijn niet bestand tegen druk.

In de ruimte waar het product wordt gebruikt, mag u niet roken, eten of drinken.

Volg de wetgeving betreffende veiligheid en hygiëne bij het werk.

Bewaar het product in een verpakking van hetzelfde materiaal als de originele verpakking.

Wanneer de medewerkers zich in de cabine bevinden waarin het product wordt aangebracht - ongeacht het feit of ze al dan
niet zelf betrokken zijn bij het aanbrengen - en de verluchting is niet voldoende om de concentratie van partikels en de
damp van het oplosmiddel voortdurend te controleren, dan moeten ze adembescherming dragen met toediening van lucht
tot de concentratie van partikels en de damp van het oplosmiddel onder de maximale blootstellingsgrens ligt.

In geval van morsen moet worden vermeden dat het product wegloopt via de afwatering en moet het gemorste product zo
snel mogelijk worden opgedroogd.

Bewaring

Bewaar het product volgens de reglementen en de plaatselijke wetgeving die van toepassing is.

Volg de aanwijzingen op het etiket. Bewaar de verpakkingen tussen 5 en 35°C op een droge en goed verluchte plaats, uit de
buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Hou ze uit de buurt van ontbrandingspunten. Hou ze uit de buurt van oxiderende
stoffen en zeer zure of zeer alkalische materialen.

Rook niet. Zorg dat onbevoegde personen de ruimte niet kunnen betreden. Wanneer de verpakking eenmaal wordt geopend,
moet die achteraf nauwkeurig worden gesloten en verticaal worden opgeslagen om morsen te vermijden.

E) Persoonlijke blootstelling controleren

Technische maatregelen

Voorzie voldoende verluchting, wat mogelijk is door een goede plaatselijke afzuiging/ventilatie. Als dat niet voldoende is
om de concentratie van partikels en dampen van het oplosmiddel tijdens het werken onder de maximale blootstellingsgrens
te houden, moet u een aangepaste adembescherming dragen.
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WAT IS SENSA?

Cosentino introduceert SENSA, het nieuwe keukenwerkblad van graniet met verbeterde bescherming tegen vlekken.
Behoudt de originele schoonheid van uw keukenblad dankzij dit speciaal behandelde product, met 10 jaar garantie.

Sensa is het nieuwe merk werkbladen van Cosentino. Het succes is gebaseerd op een vlekken afwerend product
dat de granietsector een nieuw en innovatief concept biedt. Door middel van een permanente beschermende
behandeling wordt vlekvorming op het materiaal verminderd, met een mooi en duurzaam resultaat.

FORMAAT: Verkrijgbaar in platen van 2 en 3 cm. De platen worden in de oppervlakte behandeld. De minimale
afmeting is 2,5 x 1,5 m.

KIEZEN VOOR SENSA

Als aanvulling op de sterkte en het karakter van graniet, kan men nu ook genieten van een revolutionaire behandeling
die ervoor zorgt dat de keuken als nieuw blijft.

De innovatieve behandeling van SENSA betekent dat de kleur, textuur en natuurlijke schoonheid onveranderd blijft
en tegelijk een hoge weerstand tegen vlekken biedt.

Het merk Sensa is een productlijn van graniet met een geweldige toegevoegde waarde. Het vereist geen speciaal
onderhoud en het  is gec ertificeerd voor veil ig in contact met voedingsmi ddelen te staan.

Voor Sensa garanderen wij een snelle levering door de grote materiaalvoorraad in onze magazijnen. Alle Sensa
Graniet in deze collectie is exclusief of semi-exclusief.

3

Onderstaande tabel is het equivalent  van de commerciële en de generieke namen:

ITABROWN TUSCANY
CATEDRAL BLAT
MARRÓN TABACO SAVANNAH
AMARILLO DORADO AUREO
UBATUBA TEA
SAN GABRIEL SMOKE
ORNAMENTAL TANAMI
COSMOS BROWN CRISOL
MADURA GOLD CLAY
MARRÓN BAHIA BOIRA
SAN BENEDITO ABYSS

4

6

8

9

12

3

Steenoppervlak
Chemische binding



WAT IS EEN
SENSA-
BEHANDELING?

Sensa is een beschermende behandeling die het absorptievermogen van graniet
vermindert en dus vlekken in het materiaal voorkomt. Sensa is geen verzegeling. Het
bindt zich aan de oppervlakte van het graniet, maar niet op dezelfde manier als
conventionele verzegelingen.

Het verschil tussen een Sensa-behandeling en andere verzegelingen ligt in het feit
dat Sensa het graniet laat ademen. Het dringt door in de structuur van de steen en
zet zich daar vast, terwijl de kleur en de natuurlijke schoonheid van de steen behouden
blijven.

Dankzij zijn lage moleculaire gewicht reageert Sensa met het graniet en integreert
het zich in zijn moleculaire structuur door een chemische verbinding. Conventionele
verzegelingen hebben een grote moleculaire structuur, die met de oppervlakte reageert
d.m.v. veel zwakkere elektrostatische krachten dan Sensa.

HANDLEIDING
SENSA-
GRANIET

VEEL GESTELDE
VRAGEN

6

VOORZORGSMAAT
REGELEN BIJ HET
GEBRUIK VAN HET
PRODUCT

5

NOTITIES

4
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Wanneer de randen van het werkblad eenmaal afgewerkt
zijn, moeten ze op dezelfde manier worden beschermd als
de rest van het werkblad.

a) Voorbereiding van de randen

Voordat een nieuwe SENSA-behandeling wordt aangebracht,
moet het oppervlak van de rand goed worden schoongemaakt
om ervoor te zorgen dat er zich geen onzuiverheden zullen
bevinden tussen de behandeling en de steen. Het is aan te
bevelen om een doek of papier te gebruiken, bevochtigd met
een paar druppels van een vloeibaar schoonmaakmiddel.

De reiniging moet gebeuren in een omgeving die vrij is van
onzuiverheden, om te voorkomen dat vuil op het
schoongemaakte  oppervlak terechtkomt.

Het product moet worden aangebracht wanneer de oppervlakte helemaal droog is, om te voorkomen dat er tijdens het
aanbrengen van de verzegeling binnenin vocht blijft zitten.

b) Aanbrengen van de beschermlaag

Eerst wordt het product op een doek gegoten (nooit rechtstreeks op het materiaal gieten).

Daarna wordt het product in een effen laag over heel het te
behandelen oppervlak aangebracht.

Het behandelde oppervlak moet er glanzend uitzien gedurende
3 à 5 seconden na het aanbrengen van het product. Vermijd
contact met nabijgelegen gebieden.

Wanneer het product eenmaal is aangebracht, moet het
ongeveer 5 à 10 minuten drogen. Daarna moet het product
nogmaals worden aangebracht.

Wanneer de tweede laag droog is, moeten de restjes van het
product met een droge doek worden verwijderd.

Wanneer de tweede laag is aangebracht, mag u het oppervlak
gedurende 24 uur niet aanraken.

SENSA

ANDERE VE RZEGELINGEN

SENSA ANDERE VERZEGELINGEN

Eén keer aanbrengen is voldoende, Moeten elk jaar opnieuw

nadien hoeft men nooit meer te verzegelen worden toegepast

Chemische verbinding met de steen, Bedekken de oppervlakte, dringen in de poriën

zodat die kan ademen  in en verstoren de poreusheid van het graniet

Blijft aan de structuur Mettertijd verslijt de bescherming

gebonden en is duurzaam

Wordt niet aangetast door de Gewone huishoudelijke onderhoudsproducten

gebruikelijke onderhoudsproducten  beschadigen de beschermlaag

Met SENSA worden
vloeistoffen niet

geabsorbeerd

Zonder SENSA worden
vloeistoffen
geabsorbeerd door het
oppervlak

VERGELIJKING MET ANDERE VERZEGELINGEN

Waarom moet graniet worden verzegeld?

Granie t is een natuurste en die poreus is door de micro porosit eit in diens oppervlaktest ructuur. Samen met de
oppervlaktespanning zorgt die microporeusheid ervoor dat vloeistoffen worden geabsorbeerd. Dit fenomeen, dat absorptie
door capillariteit heet, leidt tot vlekken in de steen.

Wat gebeurt er als er krassen in de oppervlakte komen of als de oppervlakte afschilfert?

De penetratie van de SENSA-behandeling hangt af van de eigenschappen van het graniet. Er werd vastgesteld dat de
penetratie wel 5 mm diep kan zijn. Als het graniet over een oppervlakte van meer dan 5 mm afschilfert, zal die zone
gevoeliger worden voor vlekken. Hoe groter die gevoeligheid, hoe groter de poreusheid van het basisma teriaal.

Hoe wordt de oppervlakte hersteld in geval van schade?

Door het grote penetratievermogen van het product (dat wel 5 mm kan zijn) moet er in de meeste gevallen niets worden
ondernomen. In extreme gevallen moet het product op die plaats opnieuw worden aangebracht. In elk geval is het aan
te raden dat dit door een specialist wordt gedaan om het beste resultaat te bereiken.

Wat moet er gebeuren met overtollig product op het oppervlak?

Als de behandeling niet leidt tot een effen resultaat, ontstaan er klonters op de oppervlakte. Die kunnen met een droge
doek worden weg gewreven als ze nog niet opgedroogd zijn.

In welke mate is het materiaal bestand tegen krassen?

Zoals eerder uitgelegd, wordt er geen oppervlaktelaag op het materiaal gelegd. De weerstand tegen krassen is dus de
weerstand van de steen die eronder zit. Voor behandelde stenen kan dat wel 7 zijn op de schaal van MOHS (afhankelijk
van het graniet).

Hoe wordt het oppervlak onderhouden?

Het oppervlak heeft geen onderhoud nodig. Het is voldoende om het regelmatig schoon te maken met de methodes die
worden beschreven in het onderdeel “Preventief onderhoud” om het als nieuw te houden.
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MATERIALEN EN
AFMETINGEN
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Het Sensa-gamma is beschikbaar in de volgende kleuren en texturen:

• Abyss (Gepolijst, Leather).
• Smoke (Gepolijst, Leather).
• Tea (Gepolijst).
• Crisol (Gepolijst, Leather).
• Tanami (Gepolijst)
• Blat (Gepolijst, Leather)
• Boira(Gepolijst,Leather)
• Savannah (Gepolijst, Leather)
• Tuscany (Gepolijst)
• Aureo (Gepolijst)
• Clay (Gepolijst, Leather)

Het materiaal zal worden geleverd in platen van minstens 2,5 x 1,5 m, behalve indien anders vermeld, en in een dikte van
2 en 3 cm.

Kunnen er vlekken komen op een behandeld oppervlak?

De behandeling is geen wondermiddel. De behandeling garandeert alleen dat de steen niet wordt aangetast als die niet
te lang wordt blootgesteld aan de producten die vlekken veroorzaken (zie tabel van weerstand tegen vlekken in paragraaf
4.4). Als de tijden die daarin vermeld staan, worden overschreden, of als de vlek ontstaat door andere producten als degene
waartegen de behandeling doeltreffend is, dan is het mogelijk dat er een vlek ontstaat die niet meer kan worden verwijderd.

Is de behandeling van de oppervlakte dezelfde als die van de randen?

Nee. De bescherming van de oppervlakte gebeurt in de fabriek, die van de randen wordt manueel na de vervaardiging
aangebracht. Beide behandelingen hebben echter dezelfde uitwerking als de aanbevolen applicatiemethodes worden
gerespecteerd.

Kan de SENSA-behandeling worden gebruikt voor buitentoepassingen?

Ja. Het gebruikte product is goed bestand tegen zonnestralen en blootstelling aan UV-stralen.

Kan de SENSA-behandeling worden toegepast voor vloer- en muurtegels?

Het product kan zowel voor muur- als voor vloertegels worden gebruikt. Maar let op, als de slijtage ten gevolge van het
lopen op de steen heel groot is, dan zal die steen na verloop van tijd dusdanig zijn aangetast, dat er een gebied zal ontstaan
waar het product niet langer doeltreffend is (grotere slijtage bij indringing).
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PREVENTIEF ONDERHOUD

Dankzij de Sensa-behandeling is er bijna geen onderhoud van de steen nodig en is de steen uitermate bestand tegen
vlekken. Om de oppervlakte als nieuw te houden, moet die regelmatig worden schoongemaakt met een paar druppels
van een neutraal onderhoudsproduct of een zacht afwasproduct. De beste resultaten worden behaald met behulp van
een vochtige doek met lauw water en door zacht te wrijven, om te voorkomen dat de buitenste laag verslijt. Na reiniging
moet de oppervlakte met water worden afgespoeld en worden afgedroogd.

Aanbeveling:

• Plaats geen hete voorwerpen direct op het werkblad. Het is aan te bevelen om onderzetters te gebruiken, om te
vermijden dat de steen wordt aangetast.

• Als u op het werkblad morst, droog het dan zo snel mogelijk af.
• Snij niet rechtstreeks op het werkblad, anders kunnen er krassen ontstaan.
• Gebruik geen schurende onderhoudsmaterialen zoals metalen schuursponsen en wrijf zachtjes over de oppervlakte,

om krassen te vermijden.
• Gebruik geen onderhoudsproducten die veel zuren of veel basen bevatten, omdat die de buitenlaag kunnen

beschadigen.

REINIGING VAN VLEKKEN

U kunt de volgende reinigingsmiddelen en reinigingsmethodes gebruiken:

Oxaalzuur

Oxaalzuur is vloeibaar en is verkrijgbaar bij de apotheker of bij de drogist. Het is tamelijk agressief en daarom wordt
aanbevolen om zeer voorzichtig te zijn met het gebruik ervan.

Ammoniak

Als u met ammoniak schoonmaakt, mag u dat niet mengen met een bleekmiddel, want dan ontstaat een reactie waarbij
een giftig gas vrijkomt. Maak de vlek schoon door erover te wrijven met een vochtige doek.

Bicarbonaat

Als u bicarbonaat met water mengt, ontstaat een pasta die met een doek op de vlek moet worden aangebracht.

Schoonmaakmiddelen

Elk gewoon schoonmaakmiddel dat in de supermarkt kan worden gekocht, is geschikt. Verdun dit schoonmaakmiddel
met water en behandel de vlek.

ZORG EN
ONDERHOUD
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Bleekwater

Wees even voorzichtig met bleekwater als met ammoniak. Om een vlek te verwijderen maakt u een doek vochtig en wrijft
u ermee over de vlek.

Waterstofperoxide

Waterstofperoxide is vloeibaar en is verkrijgbaar bij de apotheker of bij de drogist

Kompressen

Door kompressen aan te brengen kan men het grootste gedeelte van de vlekken met reinigingsmiddelen verwijderen,
omdat men met kompressen vlekke n kan verwijderen die tot op een zeker e diepte in de steen zijn gedrongen.

Wat is een kompres eigenlijk?

Het is een absorberend materiaal dat op een oppervlakte wordt aangebracht om een vlek te verwijderen. Het bestaat
in de vorm van poeder, papier of gel. De kompressen die momenteel het meest worden gebruikt, zijn die in poedervorm.
Sommige poeders zijn zeer absorberend en ideaal om bepaalde vlekken te verwijderen. Enkele van de meest gebruikte
kompressen in poedervorm zijn:

• Klei
• Talkpoeder
• Krijt
• Sepioliet (gehydrateerd magnesiumcilicaat)
• Diatomeeën-aarde
• Methylcellulose
• Meel

Klei en diatomeeën-aarde zijn normaal gesproken de beste. Gebruik geen krijt of klei dat ijzer bevat. Wanneer zure
chemische producten worden gebruikt, reageren die met het ijzer en kunnen ze een gele kleur veroorzaken op sommige
steenoppervlakken. U gebruikt best een kompres in poedervorm van een bekend merk.

Enkele typische kompressen van papier zijn:

• Wattenbollen
• Papieren doekjes
• Doekjes in gaas

Soms volstaan papieren kompressen voor lichte vlekken. Ze kunnen even gemakkelijk worden aangebracht als kompressen
in poedervorm en zijn ook gemakkelijk om te verwijderen.

Kompressen in gelvorm zijn normaal gesproken dikke chemische producten die ontwikkeld zijn om met behulp van
poed er of papier op een vlek te worden aangebra cht. Ze zijn zeer doeltreffend tegen bepa alde vlekk en. Als u
kompresmaterialen aankoopt, moet u navragen of ze chemische vlekverwijderende producten bevatten, dan wel of er
chemische producten aan moeten worden toegevoegd.

Sommige kompressen in poeder- of in gelvorm bevatten chemische producten. Men moet er enkel water aan toevoegen.
M en g bijkomen de chemisch e prod ucten nooit  met een kompres da t zijn  eigen formule beva t.

Voor een goed resultaat moet het kompres minstens 24 uur laten inwerken.
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TABEL VAN DE MEEST VOORKOMENDE VLEKKEN
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AFWERKING VAN DE
RANDEN NA
PRODUCTIE

Het gebruikte product is brandbaar. Inslikken van het product is schadelijk voor de gezondheid.

A) Contact met het product

Bij contact met het product gaat u op de volgende manier te werk:

Algemeen

Raadpleeg steeds een arts in geval van twijfel,of wanneer de symptomen zich aanhouden. Probeer een bewusteloze persoon
nooit iets via de mond toe te dienen.

Inademing

Breng het slachtoffer naar buiten, laat hem neerliggen en hou hem warm. Als zijn ademhaling onregelmatig is of stopt, pas
dan kunstmatige beademing toe. Dien niets toe via de mond. Als het slachtoffer bewusteloos is, leg hem dan in een correcte
positie en raadpleeg een arts.

Aanraking met de ogen

Spoel de ogen overvloedig met zuiver koud water gedurende 10 minuten, waarbij u de oogleden naar boven trekt. Raadpleeg
een arts als de symptomen zich aanhouden.

Contact met de huid

Over het algemeen is het product niet irriterend voor de huid. Trek de kleding uit waarop het product werd gemorst. Was
de huid grondig met water en zeep of een geschikt reinigingsmiddel voor de huid. Gebruik nooit oplosmiddelen of verdunners.

Inslikken

Als iemand het product per ongeluk heeft ingeslikt, raadpleeg dan een arts. Laat het slachtoffer liggen. Lok nooit braken
uit.

B) Maatregelen om brand te bestrijden

Blusmiddelen

Aanbevolen: alcoholbestendig schuim, koolzuur, poeder, water in poedervorm.
Niet aanbevolen: rechtstreekse waterstraal.

Aanbevelingen

Het vuur kan een dikke zwarte rook veroorzaken. Blootstelling aan ontbindingsproducten kan schadelijk zijn voor de
gezondheid. Een geschikte bescherming van de ademhalingswegen kan noodzakelijk zijn.

Hou verpakkingen die aan het vuur zijn blootgesteld koel met water. Voorkom dat de brandbestrijdingsmiddelen wegvloeien
via riolen of waterlopen.

C) Maatregelen in geval van morsen

Verwijder mogelijke ontbrandingspunten en ventileer de ruimte. Vermijd het inademen van de dampen. Volg de
veiligheidsmaatregelen die opgesomd staan in paragrafen D) en E).

Stop het lek en verwijder het gemorste product met absorberende, niet brandbare materialen (bv. aarde, zand, vermiculiet,
diatomeeënaarde). Giet het product en het absorberende product in een container die geschikt is om later weg te gooien,
conform de plaatselijke wetgeving. Zorg dat het uitgelekte vocht niet kan wegvloeien via riolen of waterlopen. Reinig bij
voorkeur met een detergent en vermijd het gebruik van oplosmiddelen.

Als het product meren, rivieren of riolen vervuilt, licht dan de gepaste instanties in.

D) Gebruik en bewaring

Gebruik

De dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich via de vloer verspreiden. Ze kunnen een explosief mengsel vormen met
lucht. Vermijd dat er brandbare of explosieve concentraties van de dampen in de lucht ontstaan. Vermijd dat er tijdens het
werken concentraties van de dampen ontstaan die hoger zijn dan de maximale blootstellingsgrens.

Het preparaat mag enkel worden gebruikt in ruimtes waarin zich geen open vuur en andere ontbrandingspunten bevinden.
Elektrische installaties en verlichting moeten beschermd zijn volgens de geldende normen.

Hou de verpakking goed gesloten en uit de buurt van warmtebronnen, vonken en vuur. Gebruik geen gereedschap dat
vonken kan veroorzaken.

Vermijd dat het preparaat in contact komt met huid en ogen. Vermijd inademing van de dampen en de nevels die ontstaan
tijdens het gebruik.

Als het product in contact komt met huid of ogen, moet u de huid of de ogen met veel water spoelen.

Gebruik nooit druk om de verpakkingen leeg te maken. De potten zijn niet bestand tegen druk.

In de ruimte waar het product wordt gebruikt, mag u niet roken, eten of drinken.

Volg de wetgeving betreffende veiligheid en hygiëne bij het werk.

Bewaar het product in een verpakking van hetzelfde materiaal als de originele verpakking.

Wanneer de medewerkers zich in de cabine bevinden waarin het product wordt aangebracht - ongeacht het feit of ze al dan
niet zelf betrokken zijn bij het aanbrengen - en de verluchting is niet voldoende om de concentratie van partikels en de
damp van het oplosmiddel voortdurend te controleren, dan moeten ze adembescherming dragen met toediening van lucht
tot de concentratie van partikels en de damp van het oplosmiddel onder de maximale blootstellingsgrens ligt.

In geval van morsen moet worden vermeden dat het product wegloopt via de afwatering en moet het gemorste product zo
snel mogelijk worden opgedroogd.

Bewaring

Bewaar het product volgens de reglementen en de plaatselijke wetgeving die van toepassing is.

Volg de aanwijzingen op het etiket. Bewaar de verpakkingen tussen 5 en 35°C op een droge en goed verluchte plaats, uit de
buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Hou ze uit de buurt van ontbrandingspunten. Hou ze uit de buurt van oxiderende
stoffen en zeer zure of zeer alkalische materialen.

Rook niet. Zorg dat onbevoegde personen de ruimte niet kunnen betreden. Wanneer de verpakking eenmaal wordt geopend,
moet die achteraf nauwkeurig worden gesloten en verticaal worden opgeslagen om morsen te vermijden.

E) Persoonlijke blootstelling controleren

Technische maatregelen

Voorzie voldoende verluchting, wat mogelijk is door een goede plaatselijke afzuiging/ventilatie. Als dat niet voldoende is
om de concentratie van partikels en dampen van het oplosmiddel tijdens het werken onder de maximale blootstellingsgrens
te houden, moet u een aangepaste adembescherming dragen.
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WAT IS SENSA?

Cosentino introduceert SENSA, het nieuwe keukenwerkblad van graniet met verbeterde bescherming tegen vlekken.
Behoudt de originele schoonheid van uw keukenblad dankzij dit speciaal behandelde product, met 10 jaar garantie.

Sensa is het nieuwe merk werkbladen van Cosentino. Het succes is gebaseerd op een vlekken afwerend product
dat de granietsector een nieuw en innovatief concept biedt. Door middel van een permanente beschermende
behandeling wordt vlekvorming op het materiaal verminderd, met een mooi en duurzaam resultaat.

FORMAAT: Verkrijgbaar in platen van 2 en 3 cm. De platen worden in de oppervlakte behandeld. De minimale
afmeting is 2,5 x 1,5 m.

KIEZEN VOOR SENSA

Als aanvulling op de sterkte en het karakter van graniet, kan men nu ook genieten van een revolutionaire behandeling
die ervoor zorgt dat de keuken als nieuw blijft.

De innovatieve behandeling van SENSA betekent dat de kleur, textuur en natuurlijke schoonheid onveranderd blijft
en tegelijk een hoge weerstand tegen vlekken biedt.

Het merk Sensa is een productlijn van graniet met een geweldige toegevoegde waarde. Het vereist geen speciaal
onderhoud en het  is gec ertificeerd voor veil ig in contact met  voedingsmi ddelen te st aan.

Voor Sensa garanderen wij een snelle levering door de grote materiaalvoorraad in onze magazijnen. Alle Sensa
Graniet in deze collectie is exclusief of semi-exclusief.

3

Onderstaande tabel is het equivalent  van de commerciële en de generieke namen:

ITABROWN TUSCANY
CATEDRAL BLAT
MARRÓN TABACO SAVANNAH
AMARILLO DORADO AUREO
UBATUBA TEA
SAN GABRIEL SMOKE
ORNAMENTAL TANAMI
COSMOS BROWN CRISOL
MADURA GOLD CLAY
MARRÓN BAHIA BOIRA
SAN BENEDITO ABYSS
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Steenoppervlak
Chemische binding



WAT IS EEN
SENSA-
BEHANDELING?

Sensa is een beschermende behandeling die het absorptievermogen van graniet
vermindert en dus vlekken in het materiaal voorkomt. Sensa is geen verzegeling. Het
bindt zich aan de oppervlakte van het graniet, maar niet op dezelfde manier als
conventionele verzegelingen.

Het verschil tussen een Sensa-behandeling en andere verzegelingen ligt in het feit
dat Sensa het graniet laat ademen. Het dringt door in de structuur van de steen en
zet zich daar vast, terwijl de kleur en de natuurlijke schoonheid van de steen behouden
blijven.

Dankzij zijn lage moleculaire gewicht reageert Sensa met het graniet en integreert
het zich in zijn moleculaire structuur door een chemische verbinding. Conventionele
verzegelingen hebben een grote moleculaire structuur, die met de oppervlakte reageert
d.m.v. veel zwakkere elektrostatische krachten dan Sensa.

HANDLEIDING
SENSA-
GRANIET

VEEL GESTELDE
VRAGEN
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VOORZORGSMAAT
REGELEN BIJ HET
GEBRUIK VAN HET
PRODUCT
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4

1716

www.silestone.com

www.cosentinocenter.com

www.cosentinogroup.net

Wanneer de randen van het werkblad eenmaal afgewerkt
zijn, moeten ze op dezelfde manier worden beschermd als
de rest van het werkblad.

a) Voorbereiding van de randen

Voordat een nieuwe SENSA-behandeling wordt aangebracht,
moet het oppervlak van de rand goed worden schoongemaakt
om ervoor te zorgen dat er zich geen onzuiverheden zullen
bevinden tussen de behandeling en de steen. Het is aan te
bevelen om een doek of papier te gebruiken, bevochtigd met
een paar druppels van een vloeibaar schoonmaakmiddel.

De reiniging moet gebeuren in een omgeving die vrij is van
onzuiverheden, om te voorkomen dat vuil op het
schoongemaakte  oppervlak terechtkomt.

Het product moet worden aangebracht wanneer de oppervlakte helemaal droog is, om te voorkomen dat er tijdens het
aanbrengen van de verzegeling binnenin vocht blijft zitten.

b) Aanbrengen van de beschermlaag

Eerst wordt het product op een doek gegoten (nooit rechtstreeks op het materiaal gieten).

Daarna wordt het product in een effen laag over heel het te
behandelen oppervlak aangebracht.

Het behandelde oppervlak moet er glanzend uitzien gedurende
3 à 5 seconden na het aanbrengen van het product. Vermijd
contact met nabijgelegen gebieden.

Wanneer het product eenmaal is aangebracht, moet het
ongeveer 5 à 10 minuten drogen. Daarna moet het product
nogmaals worden aangebracht.

Wanneer de tweede laag droog is, moeten de restjes van het
product met een droge doek worden verwijderd.

Wanneer de tweede laag is aangebracht, mag u het oppervlak
gedurende 24 uur niet aanraken.

SENSA

ANDERE VE RZEGELINGEN

SENSA ANDERE VERZEGELINGEN

Eén keer aanbrengen is voldoende, Moeten elk jaar opnieuw

nadien hoeft men nooit meer te verzegelen worden toegepast

Chemische verbinding met de steen, Bedekken de oppervlakte, dringen in de poriën

zodat die kan ademen  in en verstoren de poreusheid van het graniet

Blijft aan de structuur Mettertijd verslijt de bescherming

gebonden en is duurzaam

Wordt niet aangetast door de Gewone huishoudelijke onderhoudsproducten

gebruikelijke onderhoudsproducten  beschadigen de beschermlaag

Met SENSA worden
vloeistoffen niet

geabsorbeerd

Zonder SENSA worden
vloeistoffen
geabsorbeerd door het
oppervlak

VERGELIJKING MET ANDERE VERZEGELINGEN

Waarom moet graniet worden verzegeld?

Granie t is een natuurste en die poreus is door de micro porosit eit in diens oppervlaktest ructuur. Samen met de
oppervlaktespanning zorgt die microporeusheid ervoor dat vloeistoffen worden geabsorbeerd. Dit fenomeen, dat absorptie
door capillariteit heet, leidt tot vlekken in de steen.

Wat gebeurt er als er krassen in de oppervlakte komen of als de oppervlakte afschilfert?

De penetratie van de SENSA-behandeling hangt af van de eigenschappen van het graniet. Er werd vastgesteld dat de
penetratie wel 5 mm diep kan zijn. Als het graniet over een oppervlakte van meer dan 5 mm afschilfert, zal die zone
gevoeliger worden voor vlekken. Hoe groter die gevoeligheid, hoe groter de poreusheid van het basisma teriaal.

Hoe wordt de oppervlakte hersteld in geval van schade?

Door het grote penetratievermogen van het product (dat wel 5 mm kan zijn) moet er in de meeste gevallen niets worden
ondernomen. In extreme gevallen moet het product op die plaats opnieuw worden aangebracht. In elk geval is het aan
te raden dat dit door een specialist wordt gedaan om het beste resultaat te bereiken.

Wat moet er gebeuren met overtollig product op het oppervlak?

Als de behandeling niet leidt tot een effen resultaat, ontstaan er klonters op de oppervlakte. Die kunnen met een droge
doek worden weg gewreven als ze nog niet opgedroogd zijn.

In welke mate is het materiaal bestand tegen krassen?

Zoals eerder uitgelegd, wordt er geen oppervlaktelaag op het materiaal gelegd. De weerstand tegen krassen is dus de
weerstand van de steen die eronder zit. Voor behandelde stenen kan dat wel 7 zijn op de schaal van MOHS (afhankelijk
van het graniet).

Hoe wordt het oppervlak onderhouden?

Het oppervlak heeft geen onderhoud nodig. Het is voldoende om het regelmatig schoon te maken met de methodes die
worden beschreven in het onderdeel “Preventief onderhoud” om het als nieuw te houden.
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MATERIALEN EN
AFMETINGEN
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Het Sensa-gamma is beschikbaar in de volgende kleuren en texturen:

• Abyss (Gepolijst, Leather).
• Smoke (Gepolijst, Leather).
• Tea (Gepolijst).
• Crisol (Gepolijst, Leather).
• Tanami (Gepolijst)
• Blat (Gepolijst, Leather)
• Boira(Gepolijst,Leather)
• Savannah (Gepolijst, Leather)
• Tuscany (Gepolijst)
• Aureo (Gepolijst)
• Clay (Gepolijst, Leather)

Het materiaal zal worden geleverd in platen van minstens 2,5 x 1,5 m, behalve indien anders vermeld, en in een dikte van
2 en 3 cm.

Kunnen er vlekken komen op een behandeld oppervlak?

De behandeling is geen wondermiddel. De behandeling garandeert alleen dat de steen niet wordt aangetast als die niet
te lang wordt blootgesteld aan de producten die vlekken veroorzaken (zie tabel van weerstand tegen vlekken in paragraaf
4.4). Als de tijden die daarin vermeld staan, worden overschreden, of als de vlek ontstaat door andere producten als degene
waartegen de behandeling doeltreffend is, dan is het mogelijk dat er een vlek ontstaat die niet meer kan worden verwijderd.

Is de behandeling van de oppervlakte dezelfde als die van de randen?

Nee. De bescherming van de oppervlakte gebeurt in de fabriek, die van de randen wordt manueel na de vervaardiging
aangebracht. Beide behandelingen hebben echter dezelfde uitwerking als de aanbevolen applicatiemethodes worden
gerespecteerd.

Kan de SENSA-behandeling worden gebruikt voor buitentoepassingen?

Ja. Het gebruikte product is goed bestand tegen zonnestralen en blootstelling aan UV-stralen.

Kan de SENSA-behandeling worden toegepast voor vloer- en muurtegels?

Het product kan zowel voor muur- als voor vloertegels worden gebruikt. Maar let op, als de slijtage ten gevolge van het
lopen op de steen heel groot is, dan zal die steen na verloop van tijd dusdanig zijn aangetast, dat er een gebied zal ontstaan
waar het product niet langer doeltreffend is (grotere slijtage bij indringing).
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PREVENTIEF ONDERHOUD

Dankzij de Sensa-behandeling is er bijna geen onderhoud van de steen nodig en is de steen uitermate bestand tegen
vlekken. Om de oppervlakte als nieuw te houden, moet die regelmatig worden schoongemaakt met een paar druppels
van een neutraal onderhoudsproduct of een zacht afwasproduct. De beste resultaten worden behaald met behulp van
een vochtige doek met lauw water en door zacht te wrijven, om te voorkomen dat de buitenste laag verslijt. Na reiniging
moet de oppervlakte met water worden afgespoeld en worden afgedroogd.

Aanbeveling:

• Plaats geen hete voorwerpen direct op het werkblad. Het is aan te bevelen om onderzetters te gebruiken, om te
vermijden dat de steen wordt aangetast.

• Als u op het werkblad morst, droog het dan zo snel mogelijk af.
• Snij niet rechtstreeks op het werkblad, anders kunnen er krassen ontstaan.
• Gebruik geen schurende onderhoudsmaterialen zoals metalen schuursponsen en wrijf zachtjes over de oppervlakte,

om krassen te vermijden.
• Gebruik geen onderhoudsproducten die veel zuren of veel basen bevatten, omdat die de buitenlaag kunnen

beschadigen.

REINIGING VAN VLEKKEN

U kunt de volgende reinigingsmiddelen en reinigingsmethodes gebruiken:

Oxaalzuur

Oxaalzuur is vloeibaar en is verkrijgbaar bij de apotheker of bij de drogist. Het is tamelijk agressief en daarom wordt
aanbevolen om zeer voorzichtig te zijn met het gebruik ervan.

Ammoniak

Als u met ammoniak schoonmaakt, mag u dat niet mengen met een bleekmiddel, want dan ontstaat een reactie waarbij
een giftig gas vrijkomt. Maak de vlek schoon door erover te wrijven met een vochtige doek.

Bicarbonaat

Als u bicarbonaat met water mengt, ontstaat een pasta die met een doek op de vlek moet worden aangebracht.

Schoonmaakmiddelen

Elk gewoon schoonmaakmiddel dat in de supermarkt kan worden gekocht, is geschikt. Verdun dit schoonmaakmiddel
met water en behandel de vlek.

ZORG EN
ONDERHOUD
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Bleekwater

Wees even voorzichtig met bleekwater als met ammoniak. Om een vlek te verwijderen maakt u een doek vochtig en wrijft
u ermee over de vlek.

Waterstofperoxide

Waterstofperoxide is vloeibaar en is verkrijgbaar bij de apotheker of bij de drogist

Kompressen

Door kompressen aan te brengen kan men het grootste gedeelte van de vlekken met reinigingsmiddelen verwijderen,
omdat men met kompressen vlekken kan verwijderen die tot op een zekere diepte in de steen zijn gedrongen.

Wat is een kompres eigenlijk?

Het is een absorberend materiaal dat op een oppervlakte wordt aangebracht om een vlek te verwijderen. Het bestaat
in de vorm van poeder, papier of gel. De kompressen die momenteel het meest worden gebruikt, zijn die in poedervorm.
Sommige poeders zijn zeer absorberend en ideaal om bepaalde vlekken te verwijderen. E nkele van de meest gebruikte
kompressen in poedervorm zijn:

• Klei
• Talkpoeder
• Krijt
• Sepioliet (gehydrateerd magnesiumcilicaat)
• Diatomeeën-aarde
• Methylcellulose
• Meel

Klei en diatomeeën-aarde zijn normaal gesproken de beste. Gebruik geen krijt of klei dat ijzer bevat. Wanneer zure
chemische producten worden gebruikt, reageren die met het ijzer en kunnen ze een gele kleur veroorzaken op sommige
steenoppervlakken. U gebruikt best een kompres in poedervorm van een bekend merk.

Enkele typische kompressen van papier zijn:

• Wattenbollen
• Papieren doekjes
• Doekjes in gaas

Soms volstaan papieren kompressen voor lichte vlekken. Ze kunnen even gemakkelijk worden aangebracht als kompressen
in poedervorm en zijn ook gemakkelijk om te verwijderen.

Kompressen in gelvorm zijn normaal gesproken dikke chemische producten die ontwikkeld zijn om met behulp van
poeder of papier op een vlek te worden aangebracht. Ze zijn zeer doeltreffend tegen bepaalde vlekken. Als u
kompresmaterialen aankoopt, moet u navragen of ze chemische vlekverwijderende produ cten bevatten, dan wel of er
chemische producten aan moeten worden toegevoegd.

Sommige kompressen in poeder- of in gelvorm bevatten chemische producten. Men moet er enkel water aan toevoegen.
M en g bijkomen de chemisch e prod ucten nooit  met een kompres da t zijn  eigen formule beva t.

Voor een goed resultaat moet het kompres minstens 24 uur laten inwerken.
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TABEL VAN DE MEEST VOORKOMENDE VLEKKEN
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AFWERKING VAN DE
RANDEN NA
PRODUCTIE

Het gebruikte product is brandbaar. Inslikken van het product is schadelijk voor de gezondheid.

A) Contact met het product

Bij contact met het product gaat u op de volgende manier te werk:

Algemeen

Raadpleeg steeds een arts in geval van twijfel,of wanneer de symptomen zich aanhouden. Probeer een bewusteloze persoon
nooit iets via de mond toe te dienen.

Inademing

Breng het slachtoffer naar buiten, laat hem neerliggen en hou hem warm. Als zijn ademhaling onregelmatig is of stopt, pas
dan kunstmatige beademing toe. Dien niets toe via de mond. Als het slachtoffer bewusteloos is, leg hem dan in een correcte
positie en raadpleeg een arts.

Aanraking met de ogen

Spoel de ogen overvloedig met zuiver koud water gedurende 10 minuten, waarbij u de oogleden naar boven trekt. Raadpleeg
een arts als de symptomen zich aanhouden.

Contact met de huid

Over het algemeen is het product niet irriterend voor de huid. Trek de kleding uit waarop het product werd gemorst. Was
de huid grondig met water en zeep of een geschikt reinigingsmiddel voor de huid. Gebruik nooit oplosmiddelen of verdunners.

Inslikken

Als iemand het product per ongeluk heeft ingeslikt, raadpleeg dan een arts. Laat het slachtoffer liggen. Lok nooit braken
uit.

B) Maatregelen om brand te bestrijden

Blusmiddelen

Aanbevolen: alcoholbestendig schuim, koolzuur, poeder, water in poedervorm.
Niet aanbevolen: rechtstreekse waterstraal.

Aanbevelingen

Het vuur kan een dikke zwarte rook veroorzaken. Blootstelling aan ontbindingsproducten kan schadelijk zijn voor de
gezondheid. Een geschikte bescherming van de ademhalingswegen kan noodzakelijk zijn.

Hou verpakkingen die aan het vuur zijn blootgesteld koel met water. Voorkom dat de brandbestrijdingsmiddelen wegvloeien
via riolen of waterlopen.

C) Maatregelen in geval van morsen

Verwijder mogelijke ontbrandingspunten en ventileer de ruimte. Vermijd het inademen van de dampen. Volg de
veiligheidsmaatregelen die opgesomd staan in paragrafen D) en E).

Stop het lek en verwijder het gemorste product met absorberende, niet brandbare materialen (bv. aarde, zand, vermiculiet,
diatomeeënaarde). Giet het product en het absorberende product in een container die geschikt is om later weg te gooien,
conform de plaatselijke wetgeving. Zorg dat het uitgelekte vocht niet kan wegvloeien via riolen of waterlopen. Reinig bij
voorkeur met een detergent en vermijd het gebruik van oplosmiddelen.

Als het product meren, rivieren of riolen vervuilt, licht dan de gepaste instanties in.

D) Gebruik en bewaring

Gebruik

De dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich via de vloer verspreiden. Ze kunnen een explosief mengsel vormen met
lucht. Vermijd dat er brandbare of explosieve concentraties van de dampen in de lucht ontstaan. Vermijd dat er tijdens het
werken concentraties van de dampen ontstaan die hoger zijn dan de maximale blootstellingsgrens.

Het preparaat mag enkel worden gebruikt in ruimtes waarin zich geen open vuur en andere ontbrandingspunten bevinden.
Elektrische installaties en verlichting moeten beschermd zijn volgens de geldende normen.

Hou de verpakking goed gesloten en uit de buurt van warmtebronnen, vonken en vuur. Gebruik geen gereedschap dat
vonken kan veroorzaken.

Vermijd dat het preparaat in contact komt met huid en ogen. Vermijd inademing van de dampen en de nevels die ontstaan
tijdens het gebruik.

Als het product in contact komt met huid of ogen, moet u de huid of de ogen met veel water spoelen.

Gebruik nooit druk om de verpakkingen leeg te maken. De potten zijn niet bestand tegen druk.

In de ruimte waar het product wordt gebruikt, mag u niet roken, eten of drinken.

Volg de wetgeving betreffende veiligheid en hygiëne bij het werk.

Bewaar het product in een verpakking van hetzelfde materiaal als de originele verpakking.

Wanneer de medewerkers zich in de cabine bevinden waarin het product wordt aangebracht - ongeacht het feit of ze al dan
niet zelf betrokken zijn bij het aanbrengen - en de verluchting is niet voldoende om de concentratie van partikels en de
damp van het oplosmiddel voortdurend te controleren, dan moeten ze adembescherming dragen met toediening van lucht
tot de concentratie van partikels en de damp van het oplosmiddel onder de maximale blootstellingsgrens ligt.

In geval van morsen moet worden vermeden dat het product wegloopt via de afwatering en moet het gemorste product zo
snel mogelijk worden opgedroogd.

Bewaring

Bewaar het product volgens de reglementen en de plaatselijke wetgeving die van toepassing is.

Volg de aanwijzingen op het etiket. Bewaar de verpakkingen tussen 5 en 35°C op een droge en goed verluchte plaats, uit de
buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Hou ze uit de buurt van ontbrandingspunten. Hou ze uit de buurt van oxiderende
stoffen en zeer zure of zeer alkalische materialen.

Rook niet. Zorg dat onbevoegde personen de ruimte niet kunnen betreden. Wanneer de verpakking eenmaal wordt geopend,
moet die achteraf nauwkeurig worden gesloten en verticaal worden opgeslagen om morsen te vermijden.

E) Persoonlijke blootstelling controleren

Technische maatregelen

Voorzie voldoende verluchting, wat mogelijk is door een goede plaatselijke afzuiging/ventilatie. Als dat niet voldoende is
om de concentratie van partikels en dampen van het oplosmiddel tijdens het werken onder de maximale blootstellingsgrens
te houden, moet u een aangepaste adembescherming dragen.
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WAT IS SENSA?

Cosentino introduceert SENSA, het nieuwe keukenwerkblad van graniet met verbeterde bescherming tegen vlekken.
Behoudt de originele schoonheid van uw keukenblad dankzij dit speciaal behandelde product, met 10 jaar garantie.

Sensa is het nieuwe merk werkbladen van Cosentino. Het succes is gebaseerd op een vlekken afwerend product
dat de granietsector een nieuw en innovatief concept biedt. Door middel van een permanente beschermende
behandeling wordt vlekvorming op het materiaal verminderd, met een mooi en duurzaam resultaat.

FORMAAT: Verkrijgbaar in platen van 2 en 3 cm. De platen worden in de oppervlakte behandeld. De minimale
afmeting is 2,5 x 1,5 m.

KIEZEN VOOR SENSA

Als aanvulling op de sterkte en het karakter van graniet, kan men nu ook genieten van een revolutionaire behandeling
die ervoor zorgt dat de keuken als nieuw blijft.

De innovatieve behandeling van SENSA betekent dat de kleur, textuur en natuurlijke schoonheid onveranderd blijft
en tegelijk een hoge weerstand tegen vlekken biedt.

Het merk Sensa is een productlijn van graniet met een geweldige toegevoegde waarde. Het vereist geen speciaal
onderhoud en het  is gec ertificeerd voor veil ig in contact met  voedingsmi ddelen te st aan.

Voor Sensa garanderen wij een snelle levering door de grote materiaalvoorraad in onze magazijnen. Alle Sensa
Graniet in deze collectie is exclusief of semi-exclusief.
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Onderstaande tabel is het equivalent  van de commerciële en de generieke namen:

ITABROWN TUSCANY
CATEDRAL BLAT
MARRÓN TABACO SAVANNAH
AMARILLO DORADO AUREO
UBATUBA TEA
SAN GABRIEL SMOKE
ORNAMENTAL TANAMI
COSMOS BROWN CRISOL
MADURA GOLD CLAY
MARRÓN BAHIA BOIRA
SAN BENEDITO ABYSS
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Chemische binding


