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Algemeen

Diresco is een Belgisch familiebedrijf gevestigd in Limburg 
en de enige Noord-Europese fabrikant van kwarts-
composiet. Diresco werd in 2003 opgericht door Chris 
Schelfhout en zijn zoon Dirk en innoveert onophoudelijk. 
Met een productiecapaciteit tot 4.000 m² per werkdag 
speelt Diresco snel in op een grote vraag. Het bedrijf heeft 
een sterk netwerk aan distributeurs wereldwijd dewelke  
een maximale technische ondersteuning garanderen. De 
helft van de verkoop is bestemd voor het buitenland. 

Diresco is dan ook ver buiten Europa een welklinkend 
begrip. Diresco streeft niet alleen naar duurzame 
producten en productie, ook de bedrijfsstrategie is hierop 
geënt, getuige daarvan de ISO normeringen, het NSF-
label en het duurzaamheidsverslag. Hiermee wil het haar 
stakeholders (medewerkers, klanten, omgeving, betrokken 
partners en de wetgever) informeren over de niet afla-
tende inspanningen naar maximale veiligheid en kwaliteit. 

Diresco nv
Industrieweg-Noord 1134
3660 Opglabbeek 

T: +32 (0)89 85 69 44
F: +32 (0)89 85 38 16

info@diresco.be
www.diresco.be

BE 0422-798-650
RPR Tongeren
Afdeling Antwerpen

Nuttige e-mailadressen:
info@diresco.be  -  algemene info
service@diresco.be  -  technische informatie, klachtenbehandeling 

1.1 Inleiding

1.2 Het bedrijf

1 Algemeen

1





• Golden rules • 7

Kwartscomposiet wordt samengesteld uit kwartsgranulaten, harsen en 
kleurpigmenten. Een hoogwaardig product dat via een uniek procedé 
vermengd en gebonden wordt tot een oersterk en steengoed mate-
riaal. Kwartscomposiet blinkt uit in verschillende facetten en wordt 
niet zelden vergeleken met diamant, de natuur ‘s meest duurzame 
steensoort. 

Door de uitmuntende eigenschappen van Diresco Stone schittert het 
materiaal in vele toepassingsgebieden. In de keuken worden kras-
bestendigheid en vloeistofresistentie erg op prijs gesteld, maar dat 
geldt even goed in badkamers. Voor vloeren, trappen en bad- of  
wandbekleding en zelfs badkamermeubels biedt Diresco een brede 
waaier aan mogelijkheden. 

De luxueuze uitstraling van de matte afwerking VELVET zorgt voor een 
esthetische meerwaarde plus ze staat garant voor een uitstekende 
dichtheid, diepe kleur en aanzienlijk verhoogde onderhouds-
vriendelijkheid. Als grote voordeel benadrukken we dat deze afwerking 
GEEN oppervlakte bescherming (vlekstop/protector) behoeft.

1.3 Wat is kwartscomposiet?

1 Algemeen



8 • Golden rules

Bedrijfsfilm te vinden op: www.diresco.be

Productielijn

1.4 Productieproces

1. Silo 2. Mixer

3. Vulmat + deksel

5. Oven 6. Koeling

lucht er uit persen

~24uur

~20minHOT

COOL

4. Pers
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Polierlijn

7. Afwerking (3 soorten polijsten)

8. Controle onder lamp 9. Verticale controle

10. Transport op A-bok 11. Aflevering naar klant

1 Algemeen

Anticato Velvet Poli



10 • Golden rules

Grondstoffen 
en additieven

Hoofdverdelers

Benelux

Hoofdverdelers

Internationaal

Klanten zonder 
eigen ateliers

Bv. Interieurzaken, 
keukens

Bv. Steenkappers

Eindconsument

Klanten met 
eigen ateliers

1.5 Product- en distributieketen

Uitvoer

Diverse leveranciers kwarts: 

België

Turkije

Duitsland

Brazilië

Frankrijk
...
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1.6 Kleuren

Whites

Belgian Grey

Premium

Beach

Divinity

1 Algemeen
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Belgian Brown

Venato

Crea Beton

COMING SOON
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1.7 Afwerkingen

1 Algemeen
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1.8 Formaten

318
0

 m
m

1400 m
m

12 mm

20 mm

30 mm

1 Algemeen
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1.9 Toepassingen

De Diresco Stone kan ingezet worden voor verschillende toepassingen:
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Keukens

Badkamers

Meubels

Wanden

1 Algemeen

Tegels
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Handeling en transport2

2 Handeling en transport
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Het totale laadvermogen van het transportmiddel mag nooit worden overschreden. 
Meerdere platen bundelen met spanbanden of andere geschikte ladingzekering.

Dikte

Verplaatsen

12 mm

klem

20 mm

rolbrug + hijsbanden

30 mm

heftruck met A-frame 
+ spanbanden

klem met rubber/antislip groene hijsband A-frame + spanbanden 
(kleur niet belangrijk)

74 kg/m233 kg/m2

150 kg 225 kg 330 kg

50 kg/m2Soortgelijk gewicht

Gewicht volledige plaat

2.1 Gewicht van platen

2.2 Op welke manier verplaatsen?

Wij raden aan geen hijskabels en/of hijskettingen te gebruiken, deze kunnen beschadigingen veroorzaken.
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Wij raden aan geen hijskabels en/of hijskettingen te gebruiken, deze kunnen beschadigingen veroorzaken.

Composietplaten mogen nooit horizontaal getransporteerd worden.

Afgewerkt product steeds verticaal verplaatsen en niet horizontaal.

2 Handeling en transport
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Het is ten zeerste aangeraden om een composieten steunplaat van 3 cm te plaatsen tegen het A-frame 
vooraleer 1,2 cm platen te stockeren. Platen met een dikte van 1,2 cm hebben de neiging om te gaan door-
buigen. Het A-frame moet steeds in “perfecte” technische staat verkeren!

30 mm

Om meerdere platen te verplaatsen, 
steeds afgewerkte zijde (illustratie: in 
het blauw) tegen afgewerkte zijde en 
ruwe zijde tegen ruwe zijde.

afgewerkt <-> afgewerkt

ruw <-> afgewerkt
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Stockage3
3.1 Algemeen

Platen verticaal stockeren, bij voorkeur op een A-frame met minstens twee steunpalen.
Geadviseerd wordt om de platen steeds op een stabiel en voldoende ondersteund frame te stockeren.
Afstand tussen steunpalen bedraagt 1,8 m en het frame moet 1,2 m hoog zijn.

1800 mm

1800 mm

12
0

0
 m

m

12
0

0
 m

m

3 Stockage

A-frame

T-frame
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3.2 Buiten

Zorg steeds voor een bescherming tegen weersinvloeden (regen, sneeuw, …) en UV-stralen. Bij voorkeur de 
platen afdekken met een zeil of stockeren onder een afdak.

Altijd beschermen tegen UV-stralen onder afdak of in een opslagplaats.

3.3 Ondersteuning bokken

Platen met een dikte van 1.2 cm hebben de neiging om te gaan doorbuigen, gebruik best een steunplaat 
(dikte 3 cm). Bij een dikte van 2 cm en 3 cm is dit niet noodzakelijk, maar kan het geen kwaad.
We raden aan om een houten of kunststof balk te plaatsen op de bodem van de A-frames, dit om de 
platen te beschermen.

30 mm
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Anatomie van Composietplaat4

4 Anatomie van de composietplaat
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4.1 Batch nummer
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kl
eu

rc
o
d
e

ja
ar

co
d
e

m
aa

n
d
co

d
e

d
ag

co
d
e

p
la

at
co

d
e

u
n
ie

k 
n
u
m

m
e
r

so
o
rt

 o
p
pe

rv
la

kt
e

Barcode op de achterkant van de plaat
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Kleurcode Diresco

Kleur codeMagazijn etiket code Omschrijving

19

21

52

54

56

58

75

25

30

50

55

60

65

70

35

47

2P

B7

B8 

B9 

B0 

BF 

BS 

BD 

BA 

BT 

BO 

VS 

P1 

P3 

P5 

P6 

R1 

R3 

S1

VC

VU

VD

Misty Bruna

Misty Caramel

Divinity Ivory

Divinity White

Divinity Crema

Divinity Clay

Beach Black

Pure White

Beach Iceberg

Risotto Crema

Risotto Brown

Beach Medium Grey

Beach Dark Grey

Beach Taupe

Divinity Black Plus

Divinity Beige Plus

Beach White Plus

Belgian Blue

Belgian Buxy Grey

Belgian Carrara White 

Belgian Orinoco Brown

Belgian Fog

Belgian Storm

Belgian Desert 

Belgian Sand

Belgian Earth

Belgian Soil

Venato Supremo

Premium Cotton Beige

Premium Cuba Brown

Premium Dolphin Grey

Premium Cobalt Grey

Crea Beton Light

Crea Beton Dark

Supreme White

Venato Cotone

Venato Cubano

Venato Delfino

A019

A021

A052

A054

A056

A058

A075

A250

A300

A500

A550

A600

A650

A700

A_035

A_047

A_200

B007

B008

B009

B010

B011

B012

B013

B014

BO15

B016

C100

P100

P300

P500

P600

R100

R300

S100

V100

V300

V500

4 Anatomie van de composietplaat
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4.2 Eigenschappen

Physical properties

L 3,18 x B 1,40 = 4,452 m2 m2

mm

kg/m2

ton/m2

MPa

MPa

mm3

Mchs

m/m°K

J

12  -  20  -  30 mm

±33 (12mm), ±50 (20mm), ±74 (30mm)

Polished >45
Velvet >2 - 10<

2.3 - 2.4

>35

175 - 275

3.0 - 9.0

165 - 227

5 - 7

17,5 • 10-6 - 19,5 • 10-6

0.021 - 0.028 % in weight

Listed

Standard size

Nominal thickness

Nominal weights

Gloss tolerances

Density

Flexural strength

Compressive strength

Impact resistance

Resistance to deep 
abrasion

Hardness

Linear thermal expansion

Water absorption

NFS certification

Results Units
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4.3 Controle 

Voor het verwerken/bewerken moeten de platen steeds gecon-
troleerd worden op eventuele fouten en/of defecten. Diresco garan-
deert een zeer strenge eindcontrole maar desondanks is het altijd 
mogelijk dat er een eventuele fout en/of defect niet opgemerkt 
wordt.  

   OPM: Diresco aanvaardt geen enkele klacht na verwerking 
   en/of plaatsing over gebreken die door middel van controle 
   voor verwerking aan het licht zouden zijn gekomen.

4.4 Visuele inspectie plaat 

Methode: inspecteren van de plaat geschiedt volgens de Europese 
norm NBN EN 15388. Op te vragen via website.

Deze bepaalt dat men controleert op 2 meter afstand, 
zonder tegenlicht en op ooghoogte.

Geen strijklicht en met het blote oog, niet met een loep!

2m

geen strijklicht

beschermfolie verwijderen

4 Anatomie van de composietplaat
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b. Diktetolerantie
De dikte van de platen wordt gecontroleerd met een schuifmaat.

Poli:

Voor de afwerking Velvet en anticato kan de nominale maat met 1.0 mm afwijken.

Velvet en Anticato:

Nominale dikte

12mm 10,8mm 13,2mm-1,2mm / +1,2mm

20mm 18,8mm 21,2mm-1,2mm / +1,2mm

30mm 28,8mm 31,2mm-1,2mm / +1,2mm

Tolerantie Min. dikte Max. dikte

Nominale dikte

11mm 9,8mm 12,2mm-1,2mm / +1,2mm

19mm 17,8mm 20,2mm-1,2mm / +1,2mm

29mm 27,8mm 30,2mm-1,2mm / +1,2mm

Tolerantie Min. dikte Max. dikte

20cm20cm

20cm 20cm

a. Bruikbare afmeting
Diresco Stone is verkrijgbaar in 
onderstaande afmetingen:

Afmetingen vanaf 2015
Bruto 3180 x 1400 mm
Netto 3160 x 1320 mm

Afmetingen 2014
Bruto 3000 x 1400 mm
Netto 2980 x 1320 mm

Bruto afmeting: 3180 x 1400 mm

Netto afmeting: 

3160 x 1320 mm
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d. Kleur en structuur
Diresco Stone wordt geproduceerd uit 93% natuurlijke grondstoffen (kwarts). Voor grote keuken-
bladen waar men meerdere platen nodig heeft, is het aan te raden zoveel mogelijk platen uit 
dezelfde productierun te gebruiken.

c. Glanswaarde
De glanswaarde wordt gemeten met een glansmeter (HORIBA - IG-310) op verschillende plaatsen 
over het gehele oppervlak.   
- Gepolijst  = > 45
- Velvet   = > 2 - 10 <

4 Anatomie van de composietplaat

e. Krassen (visuele controle)
Niet toelaatbaar indien zichtbaar volgens genormeerde keurmethode. 

De achterzijde van de plaat mag oneffenheden < 2 mm vertonen.

f. Droge plekken/barsten (visuele controle)
Niet toegelaten binnen bruikbare afmetingen (voor een A-grade).
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Lengterichting

4,0 mm

2,0 mm

Breedterichting

g. Rechtheid
De toegestane kromming per plaat, horizontaal geplaatst op een vlakke ondergrond, wordt 
gemeten met liniaal en schuifmaat.

m
ax

. 2
 m

m
 

m
ax

. 4
 m

m
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Grade:

Bruikbaar: 100%

A

70%

B

50%

K

>50%

C

4.5. Kwaliteit

Er wordt een onderscheid gemaakt in verschillende kwaliteiten:

A-grade is voor 100% vrij van grote defecten en mogen 4 kleine defecten 
bezitten, max. 1 per kwadrant. Lijst met kleine defecten op te vragen op 
website www.diresco.be

Laatste versie op te vragen via www.diresco.be

LI 7.5.1.4.13
ver.  06/2015

Definitie kleine defecten

S100 Supreme White B007 Belgian Blue V100 Venato Cotone A_035 Divinity Black A075 Beach Black A300 Beach Iceberg R100 Crea beton light

A250 Pure White B008 Belgian Buxy Grey V300 Venato Cubano A052 Divinity Ivory A_200 Beach White Plus A500 Risotto Crema

P100 Premium Cotton Beige B011 Belgian Fog V500 Venato Delfino A054 Divinity White A600 Beach Medium Grey

P300 Premium Cuba Brown B012 Belgian Storm C100 Venato Supremo A056 Divinity Crema A650 Beach Dark Grey

P500 Premium Dolphin Grey B013 Belgian Desert A700 Beach Taupe

P600 Premium Cobalt Grey B014 Belgian Sand

B015 Belgian Earth
B016 Belgian Soil

De kleuren in Range 2 , 3 en 7 kunnen afwijken in kleur en/of structuur, aangezien getracht wordt het natuurlijke karakter

van natuursteen of beton te benaderen.

Opmerking *: Patroonvlekken bij Range 2 mogen niet groter zijn dan 45cm². ( Vb. Ronde vlek tot diameter 7,5cm)

Indien een patroonvlek groter is dan 45cm², wordt deze plaat een B-grade.

pag 2/2

2-4mm

RANGE 7

X
X
X

2-6mm

RANGE 6

Zie opmerking X

4-7mm

X

3-5mm
7-30mm 7-30mm X X

RANGE 3

1-2mm

RANGE 4 RANGE 5

X

3-5mm

Defecten met een afmeting kleiner dan hierboven gedefinieerd,

worden niet als fout/defect beschouwd!!!

X

3-5mm
1-3mm

X

3-5mm 4-7mm
2-6mm
2-4mm0,5-1mm

2-6mm
2-4mm

2-4mm
1-3mm

1-3mm
Pigmentvlek :

Patroonvlek :

Contaminatie :
Holtes (gaatjes):

RANGE 1 RANGE 2TYPE DEFECT

1-3mm
0,5-1mm

Vains : X

4 Anatomie van de composietplaat
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Verzagen5
5.1 Beschermingsmiddelen/veiligheid

Naast alle algemene en gangbare veiligheidsvoorschriften dienen verwerkers van kwartscomposiet speci-
fieke veiligheidsvoorschriften in acht te nemen m.b.t. kwarts composiet materiaal. 

Het formulier “LI 7.5.1.4.8 veiligheidsinformatieblad”, is op gewoon verzoek te verkrijgen bij Diresco N.V. 

5 Verzagen
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5.2 Acclimatiseren

Composiet platen worden best binnen gestockeerd, in een vochtvrije omgeving en beschut tegen direct 
zonlicht. 

Vooraleer de platen te verzagen raden we aan om de platen minstens 24 uur te laten acclimatiseren in 
een omgeving die dezelfde temperatuur heeft als de zaagomgeving. Dit om “cracking door expansie” te 
voorkomen tijdens het verzagen. 

Geadviseerd wordt om de platen steeds op een stabiel en voldoende ondersteund frame te stockeren.

5.3 Koelwater

Bij het verwerken dient men overvloedig koelwater te gebruiken (zaagmachine, kantenpolijster...). 

De ervaring leert ons dat er soms problemen worden veroorzaakt door de kwaliteit van het water, gebruikt 
voor de koeling. Bij sommige bedrijven die ook natuursteen zoals marmer of kalksteen verzagen en 
bewerken, kan het gebeuren dat - door de hoge alkalische waarde van deze steensoort - de PH waarde in 
het (meestal recycled) water te groot is. Bij gerecycleerd water altijd ervoor zorgen dat de PH waarde circa 
7.5 bedraagt.

5.4 Zaagtafel/bladen

De zaag- of freestafel moet stabiel, waterpas en steeds proper zijn. Er mogen niet te veel zaagsporen en 
beschadigingen in het tafeloppervlak zitten aangezien het materiaal daardoor gemakkelijker kan verschuiven.

Het zaagblad moet perfect in orde zijn, geen afgebroken tanden hebben en loodrecht zijn. De meest 
bekende fabrikanten hebben speciale zaagbladen voor kwartscomposiet in hun gamma.

Gebruik bij het verzagen overvloedig zuiver water ter afkoeling van het materiaal en het zaagblad, dit om 
“cracking” en kleurverandering door hitte in de zaagrand te vermijden. Bij het verzagen van kwartscom-
posiet dient men meer te koelen dan bij natuursteen. 

24uur 
acclimatiseren

op kamertemperatuur 
verwerken
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Een veel voorkomende klacht is barsten tijdens het verzagen door “spanning” in de plaat. De “spanning” 
wordt altijd veroorzaakt door warmteverschillen in de plaat. Hoe dunner de plaat hoe gemakkelijker de 
warmte weg kan m.a.w. een plaat van 3 cm is barst gevoeliger dan een plaat van 1,2 cm.

Het is dan zeer belangrijk ervoor te zorgen dat er tijdens het verzagen zo weinig mogelijk warmte in de plaat 
komt. Voldoende koelwater, geschikt zaagblad voor kwarts en de juiste zaagsnelheid zijn van essentieel 
belang om barsten te vermijden. Ook bijgevoegde aanbevelingen zijn belangrijk.

5.5 Verwerking 

Bij het verzagen steeds in meerdere stappen zagen bijvoorbeeld insnede van ± 1 cm , zeker bij een dikte van 
3 cm. Zaag steeds in de voorwaartse richting en niet achterwaarts, dit i.v.m. de koeling.

Eerst in langsrichting zagen, daarna in dwarsrichting (i.v.m. de spanningen).

Steeds resterend water van het oppervlak verwijderen, nooit laten opdrogen.

Belangrijk!  
Niet in één keer de plaat 
volledig doorzagen, maar wel 
in meerdere stappen.

1 2

5 Verzagen

1 
cm
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Stappenplan: zagen van het werkblad

Stap 1

Stap 2

Stap 3

1e  snede

3
e  sn

ed
e

4
e  sn

ed
e

2
e  sn

ede

gaten boren

Ø 40 mm
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Stap 5

Stap 4

Eindresultaat

6e snede

5e snede

7e snede

5 Verzagen

Ø 40 mm
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50
 m

m

50 mm

50 mm

Uitsparingen

We adviseren om een minimum afstand tussen de uitsparingen van 50 mm te bewaren.

50
 m

m

50
 m

m
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5.6 Puntbelasting bij uitsparing

In onderstaande tabel vindt u het maximum toegelaten gewicht waarmee de voor- en achterstrook belast 
mogen worden. Wij adviseren om alle voor- en achterstroken met maximaal 75kg puntbelasting volledig te 
ondersteunen. Hiermee kunnen we risico’s beperken maar niet volledig uitsluiten.

5 Verzagen

L

b

Maximaal toegelaten gewicht kg puntbelasting

Uitsparing

dikte van de plaat

L = 560 mm

L = 740 mm

L = 890 mm

b 12 mm 20 mm 30 mm

40 mm 27,4 76,2 171,4

34,3 95,2 214,3

41,1 114,3 257,1

20,8 57,7 129,7

25,9 72,1 162,2

31,1 86,5 194,6

17,3 47,9 107,9

21,6 59,9 134,8

25,9 71,9 161,8

40 mm

40 mm

50 mm

50 mm

50 mm

60 mm

60 mm

60 mm

=

volledig ondersteunen

5 Verzagen

achterstrook

voorstrook
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5.7 Hoeken

Bij het verzagen van hoeken moet men eerst gaten voorzien, minimum 40 mm 
doorsnede en altijd met een ronde radius.
  
Steeds resterend water van het oppervlak verwijderen, nooit laten opdrogen.

Gaten boren

Stap 1

Stap 2

1e en 2e snede

Ø 40 mm
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3e en 4e snede

Stap 3

Eindresultaat

5 Verzagen

Ø 40 mm
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Bij hoeken of uitsparingen zeker letten op:

Onderstaande afbeeldingen geven weer hoe men niet moet zagen. 
Steeds werken met ronde radius.



• Golden rules • 455 Verzagen5 Verzagen
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5.8 Expansievoegen
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Wij adviseren om altijd een expansieruimte van minstens 3 mm te voorzien; bv. tussen achterwand en 
werkblad, tussen twee achterwanden, zeker niet vergeten tussen hangkastjes en achterwand. We voorzien 
ook altijd een expansievoeg van 3 mm bij kookplaten, wasbakken, en andere uitsparingen. 
De thermische expansiecoëfficiënt voor Diresco Stone is namelijk 0.018 mm / meter °K. 
Het document “IN 7.5.1.4.6 Technical specifications composite slabs” is op eenvoudig verzoek bij Diresco 
N.V. verkrijgbaar. 

a. Bij achterwanden en werkblad:

b. Tussen twee platen als achterwand:

3 
m

m
3 

m
m

3 
m

m

c. Bij achterwanden en hangkastjes:

3 
m

m

5 Verzagen
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d. Bij wasbak:

Vlakbouw:

Onderbouw:

Opbouw:

3 mm

3 mm

3 mm

3 mm
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e. Bij kookplaten:

Vlakbouw:

3 mm

3 mm

3 mm

Opbouw:

5 Verzagen
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5.9 Randafwerking

De randafwerking bepaalt voor een groot deel het uiterlijk van een keukenblad. Uiteraard zijn er vele verschil-
lende randafwerkingen mogelijk met kwartscomposiet. Hierbij laten we enkele voorbeelden zien. Voorzie 
wel steeds voldoende ondersteuning bij randafwerking met verstek. 

Steeds resterend water van het oppervlak verwijderen, nooit laten opdrogen.
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5.10 Groeven/verlek

Opgelet bij het uitfrezen van een verlek of groeven, zorg er altijd voor om een minimum dikte van 8 mm 
te bewaren. Indien men nog verder uitfreest zal het verlek te fragiel worden en heeft u kans op barsten.
We adviseren om een werkblad met dikte 12 mm ten alle tijden volledig te ondersteunen. Bij andere diktes, 
20 mm en 30 mm, is het aanbrengen van een ondersteunende balk voldoende.

Steeds resterend water van het oppervlak verwijderen, nooit laten opdrogen.

Het verlek in dikte van 12 mm altijd volledig ondersteunen.

Bij een verlek in dikte van 20 mm of 30 mm is een ondersteunende balk voldoende.

5 Verzagen
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5.11 Reinigen

Altijd het werkstuk voldoende reinigen met professionele composietreiniger na productie zodat al het 
bewerkingsvuil/afval verwijderd is.

Bij het polijsten (afwerken van rechte zijdes, natte zones/verlekken, verlekgroeven) steeds voldoende water 
gebruiken. Gebruik best een aparte wateraftrekker. Dit om aantasting van het oppervlak door kalk (alkalisch 
stof van natuursteen) te voorkomen. 

Laat het water ook nooit staan op de oppervlak, verwijder onmiddellijk. Nooit laten opdrogen.

5.12 Verplaatsing van het afgewerkt product

Enkele opmerkingen vooraleer we het werkstuk gaan verplaatsen. 
• Voorzie steeds voldoende ondersteuning, zeker bij uitsparingen
• Verticaal transporteren
• Zuivere zuignappen 
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5.13 Stockering van afgewerkt product

Het is belangrijk om afgewerkte werkstukken verticaal te stockeren, met voorkeur op een A-frame. 

Stockage indien mogelijk binnen maar zeker en vast afschermen tegen UV-stralen, vocht, stof, ...

Indien afgewerkte stukken worden gestockeerd op een A-frame of T-frame, steeds ervoor zorgen 
dat de gepolijste zijde niet in contact komt met de beschermingsstroken en/of andere vervuilde 
onderdelen. De hierop eventueel aanwezige siliconen en/of alkalische stoffen kunnen het oppervlak 
van de plaat aantasten.

5 Verzagen
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Plaatsing6
6.1 Installeren van toestellen

Bij het installeren van uw toestellen hebben we enkele aandachtspunten opgesomd:
• Bevestigingsschroeven nooit te stroef aandraaien
• Voldoende onderbouw
• Expansievoegen
• Isolerende hulpmiddelen

a. Kraan
Bevestigingsschroeven nooit te stroef aandraaien.
 

b. Kookplaten
Voldoende ondersteunen.

6 Plaatsen
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c. Wasbak
De ondersteuning van de wasbakken is zeer belangrijk. Men kan het best een volledige 
ondersteuningsbalk voorzien onder de wasbak.

Vlakbouw:

Onderbouw:

Opbouw:
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d. Verlek

Volledig ondersteunen bij dikte 12 mm.

Ondersteuning bij dikte van 20 mm of  30 mm 
d.m.v. ondersteuning balk.

6 Plaatsen
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e. Achterwand/Spatwand

Bij het plaatsen van de spatwand: hou rekening met uw expansievoegen van 3 mm bij 
hangkastjes, tussen twee achterwanden, kookplaten, wasbakken...

Bij achterwanden en werkblad:

Tussen twee platen als achterwand:

Bij achterwand en hangkastjes

3 
m

m
3 

m
m

3 
m

m

3 
m

m
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6.2 Ondersteuning algemeen bij uitsparing

6 Plaatsen

support
rails

Bij een uitsparing van 60 cm breed voorzien we horizontaal of verticaal een ondersteuningsbalk.

60 cm
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support
rails

Als de uitsparing > 60 cm bedraagt, voorzie dan horizontaal en verticaal een ondersteuningsbalk.

90 cm
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6.3 Ondersteuning bij onderkasten

Vooraleer men het werkblad op de onderkasten kan plaatsen moet alles waterpas staan. 
De onderkasten moeten gelijk staan, anders is het werkblad niet volledig ondersteund. 
Dit kan leiden tot grotere breukgevoeligheid.

6 Plaatsen
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6.4 Bescherming hitte bij afwas/oven

Het is aangeraden om uw werkblad te beschermen tegen extreme warmtebronnen.

afwasmachine

Bij afwasmachine door middel 
van een isolerende plaat 
aangebracht tegen onderkant 
werkblad

oven

Bij oven door middel van een 
isolerende tape aangebracht 
tegen voorkant werkblad
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6.5 Overhangende constructies

In onderstaande tabel vindt u de berekening van de maximaal toegelaten oversteek, rekening houdend met 
de dikte van de plaat en breedte van de ondersteuning.

Het overschrijden van het maximale gewicht door bv. te zitten of te staan op de oversteek, kan leiden tot 
het barsten of breken van de plaat.

Bij speciale constructies raden we u aan verdere informatie te bekomen bij bevoegde personen.

6 Plaatsen

Maximale oversteek L (cm) zonder steun

Breedte b (cm)

12 mm

puntbelasting puntbelasting puntbelasting

20 mm 30 mm

Max. L Max. L Max. L

100 kg 100 kg 100 kg

40 cm

30 cm

5,6 cm

6,9 cm

8,2 cm

9,4 cm

10,6 cm

11,8 cm

12,9 cm

11,5 cm

15,0 cm

18,4 cm

21,6 cm

27,6 cm

30,5 cm

33,2 cm

25,0 cm

32,4 cm

39,2 cm

45,7 cm

51,8 cm

57,6 cm

63,0 cm

68,2 cm

24,7 cm

4,3 cm

50 cm

60 cm

70 cm

80 cm

90 cm

100 cm

b

L

b

L

b

L

b

L
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6.6 Verlijming

De meeste fabrikanten hebben gespecialiseerde lijmen voor kwartscomposiet. Deze lijmen hebben een 
zeer hoge bestendigheid tegen schok- en slagbelasting. De fabrikant beschikt over een groot assortiment 
gekleurde lijmen voor vrijwel elke toepassing.

Bij gebruik van siliconenkit (altijd zuurvrije) kunnen de randen van het te verlijmen materiaal best afgeplakt 
worden met een degelijke solventvrije schilderstape. Dit voorkomt moeilijk te verwijderen vervuilingen of 
beschadigingen van het oppervlak. 

Vooral de afwerking ‘anticato’ vraagt extra aandacht, vanwege het ruwere oppervlak. 
Bij het verwijderen van eventuele kitresten altijd zeer voorzichtig te werk gaan. Zeker geen bevuilde doeken 
op het werkblad leggen, die nog resten van het verwijderproduct bevatten. De chemische samenstelling 
van bijvoorbeeld nagellakverwijderaar kan een aantasting van het oppervlak veroorzaken.

Altijd goed naspoelen met zuiver water!!!

Ook al vervliegt een product onmiddellijk (bijvoorbeeld aceton), er blijft altijd een schadelijk laagje achter op 
de plaat met mogelijke aantasting tot gevolg. 

De voorschriften van fabrikanten of leverancier van de lijmen steeds goed opvolgen! 
Voor meer specifieke info betreffende het verlijmen van composietsteen kan u zich wenden 
tot deze leveranciers.

s i
l i c

o ne

Solventvrije
tape!
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Het onderhoud7
7.1 Ingebruikname

a. Poli   Geen protector nodig Zeer gebruiksvriendelijk

Dankzij de dichtheid van de gepolijste oppervlakten van kwartscomposiet is er geen beschermende 
behandeling nodig. Deze afwerking vertoont geen poriën, is niet poreus. Daardoor kunnen vlekmakers 
niet doordringen.
Na plaatsing heeft deze afwerking geen enkele behandeling meer nodig en kan men direct genieten 
van een onderhoudsvriendelijk werkblad.
 
b. Nieuwe Velvet Geen protector nodig Zeer gebruiksvriendelijk    Unieke afwerking 

Vanaf januari 2015 heeft de nieuwe verzoete afwerking “VELVET” zijn intrede gedaan als vervanger 
van de “easy clean” versie.
 
De luxueuze uitstraling van deze oppervlaktebewerking zorgt voor een esthetische meerwaarde 
plus ze staat garant voor een uitstekende dichtheid, diepe kleur en aanzienlijk verhoogde onder-
houdsvriendelijkheid. Als grote voordeel benadrukken we dat deze afwerking geen oppervlakte  
bescherming (vlekstop/protector) meer behoeft.
 
c. Anticato afwerking Protector nodig  Moeilijker te poetsen

Bij deze afwerking is de oppervlaktestructuur veranderd van blinkend (dicht) naar een ruwer 
oppervlak. Hierdoor is de plaat meer gevoelig voor vingerafdrukken en/of vetvlekken.
 
Om dit te voorkomen wordt geadviseerd het blad best vóór ingebruikname in te wrijven met een in 
de gespecialiseerde handel verkrijgbare kwartscomposiet vlekstop. Instructies van de leverancier van 
vlekstop moeten steeds goed opgevolgd worden (vraag steeds advies).
Zorg altijd, vooraleer met deze behandeling aan te vangen, dat het onbehandelde oppervlak goed 
gereinigd is. Bij een anticato versie altijd grondig reinigen met voldoende zuiver water, zodat de 
“putjes” geen zaagstof of –slib meer bevatten. Als het oppervlak niet afdoende gereinigd is, kan 
eventuele vervuiling na de behandeling terug zichtbaar worden. Deze vervuiling bevindt zich dan 
onder de vlekstop en is daardoor ZEER MOEILIJK verwijderbaar.
 
Wij adviseren de eindklant om het anticato kwartscomposiet blad verder te onderhouden/onder-
steunen met een in de vakhandel verkrijgbaar onderhoudsproduct voor kwarts composiet (of indien 
gewenst te behandelen met een kleurverdieper). Gelieve hieromtrent steeds uw leverancier te 
raadplegen.
 
Indien deze richtlijnen gevolgd worden zullen er weinig of geen problemen opduiken.
Men moet er echter wel rekening mee houden dat deze versies minder egaal van kleur zijn dan de 
glanzende versie.
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7.2 Dagelijks onderhoud 

Diresco Stone heeft net zoals elk ander materiaal geen zelfreinigende werking. Normale 
vervuilingen zoals olie, vet, kalk, … dienen daardoor steeds verwijderd te worden om het werkblad 
zijn mooie, originele uitstraling te laten behouden.

Normaal onderhoud is de eenvoudigste manier om Diresco Stone jarenlang glanzend en stralend 
mooi te houden. Door het dagelijks reinigen met een vochtige langharige microvezeldoek en 
door gebruik te maken van een neutraal residuvrij kleurloos schoonmaakproduct laten de meest 
voorkomende vervuilingen zich gemakkelijk verwijderen. Bij sterkere vervuilingen adviseren wij 
een intensievere reiniging. Voor professioneel advies hieromtrent kan u steeds vrijblijvend contact 
opnemen met bijvoorbeeld Lithofin, Akemi, Moellerstonecare, … die geschikte producten hebben 
in hun gamma.

Voedselresten die na opdrogen hard worden (zoals kauwgum, mosterd, vet,…) dienen eerst 
weggeschraapt te worden met behulp van een stompe kunststof schraper. Daarna schoon-
maken en spoelen met zuiver water.



• Golden rules • 677 Het onderhoud

7.3 Diresco Quartz Cleaner

Diresco ontwikkelde “het” reinigingsmiddel speciaal voor Quartz Composiet, geschikt voor velvet en 
gepolijste afwerking.

Het product heeft veel voordelen:
• Zeer zuinig
• Laat geen residu’s achter
• Frisse geur
• Eén enkel product voor onderhoud van uw werkblad 

Bestellingen via info@diresco.be
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Stappenplan voor het reinigen met Quartz Cleaner:

Verwijder eerst voedselresten:

Breng een beetje Quartz Cleaner aan op het werkblad en wrijf het uit met een vochtige spons:

Goed naspoelen met veel water en alle residu verwijderen

Goed nadrogen, en werkblad is klaar voor gebruik.
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OPGELET

• Let op met sommige afwasmiddelen, aangezien deze een 
“filmlaag” leggen op het werkblad. 

• Gebruik nooit een schuurmiddel, schuursponsje of 
staalwol, dit kan de polijstlaag beschadigen en doffe 
vlekken veroorzaken. 

• Gebruik geen schoonmaakmiddelen die bleekmiddel of 
ammoniak bevatten, of met een PH waarde hoger dan 10. 
Let dus op met sommige tabletten voor de vaatwasser. 

• Bepaalde agressieve chemicaliën - zoals bijvoorbeeld in 
ovenreinigers of ontstoppers - kunnen blijvende schade 
toebrengen aan het oppervlak. Ook trichloorethaan, meth-
yleenchloride, verfstripper en schoonmaakmiddelen met 
een hoge alkaline- of PH-waarde moet men vermijden.  
Gebruik ook geen schoonmaakproducten op basis van 
marmermeel. 

• Gebruik geen onderhoudsmiddelen op basis van siliconen. 

• Vermijd contact met markeer- of drukinkten. 

• Plaats nooit hete voorwerpen (pannen, ovenschalen, …) 
rechtstreeks op het oppervlak, maar gebruik steeds een 
onderzetter. Indien men hete voorwerpen rechtstreeks 
op het oppervlak plaatst kan het materiaal verkleuren 
(blijvend). 

• Gebruik altijd een snijplank bij het versnijden/verwerken 
van voedingsmiddelen ten einde snijsporen op het aanre-
chtblad te vermijden. 

• Ga nooit op het werkblad zitten of staan, plaats nooit 
zware voorwerpen op het werkblad, hierdoor ontstaan er 
extra spanningen in het materiaal waardoor er scheuren, 
en in het slechtste geval breuken kunnen ontstaan. (bv. bij 
uitsparingen en overhangende delen). 

• Gezien de dichtheid van het materiaal (niet poreus) krijgen 
bacteriën en schimmels geen kans.
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Garantie8
Diresco NV biedt een garantie van 10 jaar vanaf de initiële verkoopdatum van de plaat, op even-
tuele fouten en/of defecten aan haar producten, bij normaal gebruik en onderhoud.
Deze garantie is enkel geldig voor de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar.

De professionele verwerkers en installateurs zijn geacht het product grondig te inspecteren vóór 
verwerking en vóór installatie, en de eventuele fouten en/of defecten meteen te melden. 
Ook de eindklant wordt geacht het afgewerkte product bij installatie grondig te inspecteren op 
eventuele fouten en/of defecten en deze onmiddellijk te melden aan zijn leverancier.

Een melding van een klacht gebeurt bij de verwerker/installateur, die het volledige dossier met 
ontwerp, plaatsingsdatum, plaatnummers van het gebruikte materiaal, foto’s, enz … indient bij 
Diresco nv. 

Diresco nv zal enkel het nodige plaatmateriaal voorzien om een fout of defect te repareren of te 
vervangen. De kosten voor het uitbreken, herstellen of opnieuw vervaardigen van maatstukken 
worden niet door deze garantie gedekt. Ook extra kosten zoals opnieuw betegelen, loodgieterij, 
plaatsen van inbouwtoestellen en elektriciteitswerken worden niet door deze garantie gedekt. 
Gevolgschade is niet gedekt.

Terugname van defecte platen door Diresco nv kan alleen voor onbewerkte platen die in 
goede staat zijn (vrij van contaminaties, vervuilingen door buiten te staan, beschadiging of 
vervorming door transport of slechte stockage, of andere…).

Indien het schadegeval een kleur/dikte betreft die uit het gamma genomen is, zal Diresco nv deze 
plaat vervangen door een kleur/dikte uit het huidige gamma, die het schadegeval het dichtst 
benadert.

De levering van vervangmateriaal geschiedt op de plaats waar Diresco het oorspronkelijke mate-
riaal heeft geleverd. Deze garantie geldt niet voor producten die exterieur geplaatst zijn.

De garantie vervalt indien blijkt dat de verwerking of de plaatsing niet gebeurd is volgens de
regels van de kunst en/of indien er geen rekening gehouden werd met alle normale technische
vereisten zoals vermeld in dit handboek. 

De garantie geldt uitsluitend indien de eindgebruiker het materiaal normaal gebruikt heeft en 
normaal onderhoud heeft gepleegd.
De schade door verkeerd gebruik, zoals rechtstreeks contact met vlammen of hete kookpotten,
contact met bleekmiddelen, contact met producten met een PH-waarde hoger dan 11, extreme
krachten uitgeoefend op een werkblad, enz. wordt niet vergoed.

Deze garantie geldt niet bij eventuele kleurverschillen of kleine foutjes zoals omschreven en
benoemd in de technische specificaties van Diresco nv, LI .5.1.4.13.

Eventuele fouten en/of defecten aan composietplaten of afgewerkt product, dient ten laatste 
binnen 6 maanden na leveringsdatum te worden gemeld. Na deze periode worden eventuele 
fouten en/of defecten niet meer geaccepteerd.

Garantie kan door Diresco nv alleen verstrekt worden indien men de juiste klachtenprocedure 
doorloopt.

8 Garantie
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Procedures9
9.1 Showroomprotocol Diresco BENELUX

Als u volgens verder beschreven protocol de juiste informatie bij ons of uw dealer aanlevert, 
krijgt u vanaf januari 2016, 100% korting op uw bestelde materiaal voor showroomdoeleinden, 
keuken en sanitair. Andere doeleinden, bv. beurzen, dienen steeds vooraf aangevraagd te 
worden. Op deze manier wensen we samen met u DIRESCO nog beter te positioneren in de 
markt en toegankelijk te maken voor iedereen.

Showroom realisaties met maximum 2 platen per ontwerp:

1. Geleverde platen voor showroomdoeleinden worden in eerste instantie “normaal” besteld, 
afgehaald/geleverd en volledig gefactureerd.

2. Nadat het werkblad gerealiseerd is stuurt de klant de showroomaanvraag naar uw dealer, 
inclusief volgende zaken:
 a. Foto’s van het gerealiseerde werk;

 b. Technische tekeningen inclusief maatvoering**;

** minder dan 1/2 bladoppervlak = 1/2 blad creditering
** maximaal 2 bladen voor 1 project
** Diresco behoudt zich het recht voor de gebruikte hoeveelheid te controleren 
    t.o.v. de realisatie.

9 Procedures
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 c. Een foto met daarop duidelijk zichtbaar een originele sticker van Diresco (op te vragen  
     via uw dealer);

 d. Een afbeelding van het label(s) met barcode 
    (te vinden aan de zijkant van iedere DIRESCO plaat)
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 e. En een volledig ingevuld formulier “aanvraag showroomblad Diresco”.

3. Pas na ontvangst van alle bovenstaande informatie, ontvangt u een creditnota, hetzij van 
DIRESCO hetzij van uw dealer, waarop de gebruikte platen gecrediteerd zullen worden.

Echter bij een aanvraag voor een groter project, van meer dan 2 platen, dient de aanvraag 
alvorens de realisatie ter goedkeuring te worden overgemaakt.

INDUSTRIEWEG-NOORD 1134
B-3660 OPGLABBEEK
Tel: +32 (0) 89 85 69 44
Fax: +32 (0) 89 85 38 16
E-mail: info@diresco.be
http://www.diresco.be

Dealer: Datum aanvraag:

Vertegenw: Datum voltooiing:

Verwerker

Naam: Marchand de Pierre

Adres: Quartz Avenue 101

1111 GROEVE

Tel: 012-34 56 78 Fax: 012-34 56 79

E-mail: mister.clean@marchanddepierre.be

Keukenzaak/showroom Nieuwe keukenzaak/showroom? ja    /    neen

Naam: Cuisine Perfect

Adres: Kitchen rue 999

9111 BOUTIQUE

Tel: 911-87 65 43 Fax: 911-87 65 44

E-mail: cuisine.perfect@skynet.be

Doel
KEUKEN BADKAMER ANDERE:

AFWERKING DIKTE AANTAL CREDIT €/m²

VELVET 20 2 999

Eventuele toelichting:

Aanvraag enkel geldig samen met:
* foto's gerealiseerde werk
* technische tekening inclusief maatvoering
* foto originele sticker DIRESCO, duidelijk zichtbaar
* afbeelding van labels met barcode

GOEDKEURING:

0

KLEUR TOTAAL

CREA BETON LIGHT 1998

0

0

Aanvraag Showroomblad Diresco

4/12/2015SELLER

Mister Clean 12/02/2016

9 Procedures
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9.2 Klachtenprocedures Diresco BENELUX

Garantie kan door Diresco alleen verstrekt worden onder volgende voorwaarden:
• Melding van de klacht via het Diresco klachten formulier FO 8.3.3 naar uw dealer;
• Identificatienummer van de plaat moet gekend zijn, aankoopbewijs moet voorgelegd worden.
• Plaat dient steeds gecontroleerd te worden voor verwerking. 
• Een verwerkte plaat valt niet onder de garantie, tenzij een onzichtbaar gebrek
 

 Batchnummer NIET aanwezig = GEEN GARANTIE 

a. Klachtenformulier “Volledig invullen”

FO 8.3.3
Klachtenformulier Klant

normen van toepassing inspectiestandaard kwartscomposiet LI 7.5.1.4.13
EN 15388 slabs technische specificatie LI 7.5.1.4.6

Industrieweg-Noord 1134 EN 15285 tegels garantie bepaling LI 7.5.1.4.7

B-3660 Opglabbeek-Belgium Dealer:

 phone : +3289856944 Datum:

Klachtnummer Diresco : Aanspreekpunt dealer:
jjjj mm dd   uu mm

Geleverd Product: Prem. Cuba Brown Dikte: 1,2 2,0 3,0

Afwerking: Blink verzoet anticato Protector : ja   Welke :

  Ingezet door : 

Neen

Volledig Batchnr.('s):

dd mm jr

Datum Plaatsing: 30 6 15 Plaatser :

Omschrijving Klacht:

Ondernomen Acties Klant:

ja nee

Foto's:
ja nee

Technische Tekening:

Verwerker:

Keukenwinkel:

Eindklant:

 

 

15/10/2015

Charly

 

PE9F030071

Keukenbouwer

Reinigen van… water of iets afgedroogd op het kookeiland

Waargenomen na plaatsing door particulier

Ik heb geprobeerd met ASR en Abra Clean: weinig verbetering (Peter De Ruyck was hierbij aanwezig)

Van Den Bulcke (0479/704888)

Felix D'Hoopstraat 54, Tielt

D'Hulster

Gitsestraat 224, Roeselare
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b. Foto’s “Duidelijk”

c. Technische tekening + info

 

d. Batchnummer

Batchnummer NIET aanwezig = GEEN GARANTIE
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Diversen10

10 Diversen





Diresco NV
Industrieweg-Noord 1134
3660 Opglabbeek
+32 (0)89 85 69 44
info@diresco.be
www.diresco.be




