
 

Onderhoudsadvies gegoten composietsteen 
 

Gegoten composietsteen dat door Ekosiet Projects B.V. wordt geproduceerd bestaat voor ca. 90% 
uit  natuursteenkorrels van verschillende gradaties. De overige 10% bestaat uit  het bindmiddel 
polyesterhars en  verschillende additieven. 
 
De producten hebben een minimale duurzaamheid van 30 jaar. Testresultaten onderschrijven deze 
duurzaamheid. Verder wordt de composietsteen al sinds eind jaren 60 zonder problemen toegepast 
in de bouw. 
 
Gegoten composietsteen is een materiaal met een zeer hoge oppervlakte dichtheid, de indringing 
van vocht in de oppervlakte is kleiner dan 0,5%. Dit ligt circa 35 keer lager dan conventioneel beton. 
Dit betekent dat vervuiling moeilijk het product in kan dringen. Het materiaal is dus eenvoudiger te 
onderhouden dan bijvoorbeeld conventioneel beton aangezien er nagenoeg geen vocht in kan 
dringen.  

Door o.a. het gemotoriseerde verkeer en de toenemende industrie, belanden er veel  
agressieve stoffen in de atmosfeer. In de loop van de tijd tasten die stoffen de producten aan. 
Naast atmosferische vervuiling tast ook de uv-straling het oppervlak van de producten aan. De 
sterke straling zorgt er voor dat oppervlakte doffer kan gaan ogen. Dit geldt met name bij de 
hardere kleuren en zwart.     

Het reinigen en onderhouden van gegoten composietsteen verlengt de esthetische levensduur 
van de producten. Atmosferische vervuiling kan met warm water worden gereinigd. Dit warme 
water kan door middel van een hogedrukgreiniger of stoomborstel opgebracht worden. Zorg 
bij de hogedrukreiniger dat die niet op “frezen” staat en dat er voldoende afstand bewaard 
wordt tussen de kop van de spuit en het product (minimaal 20 cm). Advies is om minimaal eens 
per jaar de gevel te (laten) reinigen. Dit kan bijvoorbeeld door een glazenwasser worden 
meegenomen tijdens reguliere schoonmaakwerkzaamheden. Let op, het onjuist reinigen van 
de producten kan leiden tot schade, neem bij twijfel dan ook eerst contact met ons op. 

Gegoten composietsteen bestaat voor 90% uit natuurlijke materialen. Eventuele (esthetische) 
afwijkingen in de producten die te herleiden zijn naar deze grondstoffen kunnen er voor zorgen dat 
er meer gevraagd wordt dan alleen regulier onderhoud aan de gevels. Neem bij deze problemen 
contact met ons op zodat wij u kunnen voorzien van passend advies. 
 
Tot slot, aantasting aan het oppervlak van de producten die te wijten zijn aan atmosferische 
invloeden, afwijkende natuurlijke toeslagmaterialen, uv-straling of gebrekkig onderhoud kunnen 
nimmer reden tot afkeur geven en derhalve nooit een reden tot schadevergoeding vormen.  
 

 

 


