
                                    
 
 
Betonnen wastafelbladen – Stoer, sterk en tijdloos !  

Betonnen wastafelbladen worden geproduceerd uit zand, cement, grind ea. in een unieke 
bekisting . De wastafel wordt omgekeerd gestort om een gladde en vlakke toplaag te 
bekomen.  
Daarna wordt het beton afgewerkt : licht opgeschuurd, luchtbellen worden grotendeels 
dichtgezet en ze worden geïmpregneerd of gecoat.  
Iedere betonnen wastafel krijgt een eigen stoere uitstraling ; voorzien van minieme vlekjes 
en kleine oneffenheden als luchtbelletjes. Dit is eigen aan het product.  
 
Onderhoud van betonnen wastafelbladen  

Wekelijks onderhoud : neutraal schoonmaakmiddel met weinig zuren ( ph neutraal )  
Bv. Zeep op basis van sojaolie of lijnolie zoals Groene zeep.  
Door de aanwezigheid van natuurlijke materialen in het beton bestaat een uniek uiterlijk ; de 
samenstelling is nooit gelijk waardoor uw wastafel uniek is.   
Zo ontstaat als het ware een ‘tekening’ op het oppervlak en dit maakt uw wastafel minder 
kwetsbaar. 
Te mijden : Abrasieve Schuurmiddelen of zuren zoals antikalk, (schoonmaak)azijn, chloor, 
bleekmiddel, cementsluierverwijderaar en citroen – of sinaasappelsap.  
Deze zuren gaan in reactie met het kalk in het cement en geven doffe vlekken op het 
oppervlak. Daarom wordt er aanbevolen de beton enkele keren per jaar met een was voor 
natuursteen te behandelen om beter bestand te zijn tegen schadelijke stoffen.  
Door wekelijks schoon te maken met een neutraal schoonmaakmiddel, ontstaat er een 
beschermende laag op de wastafel.  
Wanneer er toch zure of bijtende stoffen in aanraking zijn gekomen met de wastafel is 
afspoelen met water de beste optie .  
 
Wat ook handig is om te weten is dat waterdruppels soms een afdruk kunnen achterlaten op 
beton, zeker als er veel kalk in het water zit.  
Dit is nu eenmaal eigen aan het product, het kan ook weer weg trekken. 
 

Lijst met reacties op producten (zie onderhoudsadviezen).  
 



    Onderhoudsadviezen (Beton)

Tabel reacties Beton
1 uur 4 uur 24 uur

Product Beton Beton Beton Reiniging
Cilit Bang Water + Zeep (ph neutraal)
Rode wijn Water + Zeep (ph neutraal)
Zoutzuur Water + Zeep (ph neutraal)

Mr. Proper Water + Zeep (ph neutraal)
Cif Water + Zeep (ph neutraal)

Ontstopper Water + Zeep (ph neutraal) 
Tandpasta Water + Zeep (ph neutraal)
Nagellak Water + Zeep (ph neutraal)

Bleekwater Water + Zeep (ph neutraal) 
Aceton Water + Zeep (ph neutraal)

Amoniak Water + Zeep (ph neutraal) 
Terpentijn Water + Zeep (ph neutraal)

White spirit Water + Zeep (ph neutraal)
Scheerschuim Water + Zeep (ph neutraal)

Anti kalk Water + Zeep (ph neutraal)
Dreft Water + Zeep (ph neutraal)

Waterstofperoxide Water + Zeep (ph neutraal)
Isobetadine Water + Zeep (ph neutraal)

Azijn Water + Zeep (ph neutraal)

  Alle technische informatie is terug te vinden op onze website: www.detremmerie.be (info » downloads » Tabel reacties Beton)
  Tip : Enkele keren per jaar met een was voor natuursteen behandelen om beter bestand te zijn tegen schadelijke stoffen !


