SURFACEPEDIA
DRAAG ZORG VOOR DE GRAFSTENEN
Kampvuurverhalen over wraakzuchtige geesten en doden
die opstaan uit het graf, tijdens Halloween kan je vanalles
verwachten.
U weet toch waarom de geesten ronddwalen?
Een van de meest voorkomende oorzaken van het rondspoken, geciteerd in de folklore, is het verstoren van de
graf site. En dat brengt ons bij het onderwerp reiniging en
bescherming van de grafzerken.
Grafstenen lijden ernorm veel schade door het weer.
Er werden door de geschiedenis heen verschillende soorten stenen gebruikt om de laatste rustplaats van
iemand aan te duiden.
Zo werd er in de periode van 1650 tot 1890 veel zandsteen gebruikt, maar is het niet ongebruikelijk dat we
ook leisteen en cement opmerken. Nu wordt er vaker gebruik gemaakt van graniet omwille van de stevigheid
en de brede waaier aan kleuren.
Maar indien u echter denkt dat u dit sterk materiaal gewoon aan zijn lot kunt overlaten, dan maakt u een
grove fout. Wind, extreme temperaturen, water en zure regen kunnen grafstenen onherstelbaar beschadigen
door het inbijten van de zuuretsen, het vries/dooi effect en hierdoor zullen een groot aantal verloren zielen
gedoemd zijn tot ronddwalen op aarde.
Hoe uw grafsteen schoonmaken en beschermen tegen deze schade
Om slapeloze nachten te vermijden van kreunende ronddwalende zielen, en ratelende kettingen, kunt u beter
de grafsteen behandelen met de juiste producten.
Eerst kunnen alle organische vlekken, zoals groenaanslag, bladvlekken, mos enz… verwijderd worden met
HANAFINN Oxy-Klenza™.
Kalk en roest kunnen verwijderd worden met EFF-ERAYZA™
Daarna kunt u de grafsteen beschermen met STAIN-PROOF Original™ tegen water, zoutaanslag, vries/dooi,
waardoor u de grafsteen in de toekomt ook gemakkelijker kan reinigen.
Indien de kleur van de grafsteen verdwenen is, kan die teruggehaald worden met INTENSIFIATM.
Het reiningen zelf kan gebeuren met REJUVENATA™ Active., een reiniger voor beschermde oppervlakken
zoals natuursteen en andere
harde of poreuze stenen. Het
bevat 3 soorten natuurlijke actieve enzymen die snel olie,
vuil, groenaanslag, bacteriën
en schimmel afbreken. Het
harde schuren ieder jaar is nadien verleden tijd.
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