KEOND20203001

ONDERHOUD
KERAMIEK
Reinigings- en onderhoudsadvies voor sanitaire producten.
Bij de aankoop van een design-artikel wilt u er natuurlijk zo lang mogelijk van kunnen genieten. Een
juiste reiniging- en onderhoudsmethode helpt het product te beschermen, zodat u er lang plezier van
heeft. Alle producten van Xenz worden gemaakt van hoogwaardige materialen, zodat u zeker kunt
zijn van een maximale levensduur. Hieronder vindt u enkele effectieve methoden om de vorming van
schimmels en bacteriën in uw badkamer te voorkomen.

Reiniging en onderhoud
Xenz adviseert om altijd gebruik te
maken van microvezeldoeken. Deze
doeken zijn geschikt voor alle soorten
sanitaire oppervlakken en verwijderen
moeiteloos lelijke water- en kalkvlekken. Lees de aanwijzingen op de verpakking van het reinigingsmiddel altijd
zorgvuldig door en neem de aanbevolen
inwerktijden in acht.
Het gebruik van schuurmiddelen of producten op basis van alcohol, zuur en
aceton wordt afgeraden voor het reinigen en onderhoud van keramische oppervlakken. Door regelmatig te reinigen
met bleekmiddel en warm water zullen
water- en kalkvlekken verdwijnen en
worden sanitaire oppervlakken bovendien gedesinfecteerd. Voor een langdurig, glanzend schoon toilet raden wij aan
om gebruik te maken van schoonmaakdoekjes in combinatie met witte azijn
voor het oplossen van (hardnekkige)
vlekken.

Reiniging van sanitair in matte kleuren
Keramische sanitaire oppervlakken in matte kleuren zijn gemaakt van een zeer slijtvast,
waterdicht en duurzaam materiaal dat microporeuze eigenschappen heeft. Hierdoor dient
er voor dit type oppervlakken, ondanks het zeer lage absorptievermogen voor vlekken, een
andere behandeling dan voor de normaal geglazuurde keramische oppervlakken te worden toegepast. Toch blijft het een zeer eenvoudig te reinigen oppervlak, waarvoor geen
verdere voorzorgsmaatregelen of speciale onderhoudhoudsinstructies nodig zijn. Indien
u nog geen keuze heeft kunnen maken tussen een matte of glanzende afwerking van het
keramische sanitaire product, maakt u zich dan vooral geen zorgen.

De enige voorzorgsmaatregel die in acht genomen dient te worden, is geen gebruik te maken van agressieve reinigingsmiddelen. Deze voorzorgsmaatregel is ook van toepassing op
de reiniging van glanzende, geglazuurde keramische oppervlakken. Agressieve reinigingsmiddelen kunnen oppervlakken namelijk geel of mat laten uitslaan, waardoor er vlekken,
kringen, strepen of vingerafdrukken op matte keramische oppervlakken kunnen ontstaan.
Om het oorspronkelijk fraaie uiterlijk van uw matte keramische producten zo lang mogelijk
te behouden, is het raadzaam om gebruik te maken van reinigingsmiddelen zonder oppervlakte-actieve stoffen, (citroen)zuren of andere ontkalkingsmiddelen.

Reiniging en onderhoud op langere termijn
Voor een reguliere reiniging van mat sanitair is het aan te bevelen om gebruik te maken van
een mild reinigingsmiddel dat speciaal is ontwikkeld voor matte, keramische oppervlakken
of om gebruik te maken van een eenvoudige oplossing van pure alcohol of ammoniak verdund met water.
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