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Zo blijft uw 

douchescherm 

puur genieten.

JUISTE REINIGING EN ONDERHOUD

De juiste reiniging is belangrijk. 

Doucheschermen zijn onderhoudsvriendelijk

geconstrueerd. Dankzij profielen waarlangs

het water gemakkelijk afloopt en vlakke-,

gladde glasdelen aan de binnenzijde. Om uw

douchescherm lang glanzend schoon te hou-

den dient u enige regels in acht te nemen:

Profielen en glasdelen mogen alleen met milde,

in de handel verkrijgbare, zachte reinigings-

 middelen gereinigd worden. In geen geval

poets- of schuurmiddelen, alcohol, nitro of

nitroverdunning, ammonia of reinigingsmid -

delen met week-, oplosmiddelen gebruiken! 

Het glasoppervlak is te vergelijken met 

glazen tafels, vensterglas etc. Door verkeerde

behandeling met bijvoorbeeld staalwol of

grove microfasen schoonmaakdoekjes ontstaan

krassen. Kalk veroorzaakt verontreiniging!

Beslissend is de regelmatige reiniging. Niet

verwijderd vuil, kalk etc. zet over elkaar ster-

ker aan en schoonmaak wordt daardoor

steeds moeilijker. Tip is om na iedere douche-

beurt eerst met heet en daarna met koud

water het glas af te spoelen en aansluitend af

te drogen met bijvoorbeeld gebruikte hand-

doek of ramenwisser.

Minimaal onderhoud voor optimaal 

functioneren.

Ook de mechanische delen van uw douche-

scherm hebben onderhoud nodig voor een

goed functioneren en vele jaren gebruik. Wij

adviseren u minstens 1x per jaar de geleiders,

looprollen en scharnieren met bijvoorbeeld

zuurvrije vaseline of siliconenspray te smeren

en de schroeven van looprollen, scharnieren

en beslagstukken na te trekken.

Zo reinigt u juist. Naar
glassoort, vervuilings-
graad en waterkwaliteit is
toepassing van het reini-
gingsrooster verschillend.

Routinereiniging

Hoofdreiniging

Aanbevolen 
reinigingsinterval

Reinigingsmethode

Met helder,
heet water
en aanslui-
tend koud
water
afspoelen.

Drogen.

Direct na het 
douchen.

Naar gebruiks-
frequentie
respectievelijk
behoefte 
wekelijks of
maandelijks 
toepassen.

Met helder
koud water
afspoelen.

Met verdunt
schoon-
maakazijn
in lauw
water 
reinigen.

Drogen.

Intensieve reiniging. Bij sterke 
verontreiniging
en afzet van 
kalk en minera-
lensluier. Indien
lange tijd niet
gereinigd is.

Met helder
koud water
afspoelen.

In droge
toestand
met 
glaspolijst
polijsten.

Let op: de opgeklemde 
transparante dichtingen
verwijderen.

Drogen.
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K E R M I C L E A N

Vereist

Niet vereist

In geen geval

ESG ESG met
KermiClean

Kerolan Kerolan met
KermiClean

Ter reiniging van de met Clean behandelde 
glasdelen bevelen wij aan:

W Zachte, niet schurende doek. 
Let op: Gebruik van grove microfasen schoon- 
maakdoekjes kan het oppervlak beschadigen.

W In de handel verkrijgbare, niet schurende reini-
gingsmiddelen of glasreiniger (geen glassex).

W Altijd de instructie op de verpakking 
volgen en nakijken op inhoud van 
schurend, oplosmiddel of agressief middel, 
deze mogen niet gebruikt worden.

In principe geldt na iedere reiniging en/of 
gebruik uw douchescherm grondig met ruim 
helder water afspoelen. Zeep- en reinigings -
resten kunnen namelijk op langere duur het 
glas- en profieloppervlak aantasten.

De Clean glasoppervlakbehandeling.

Wat onmogelijk leek, heeft Kermi gerealiseerd:
de onderhoudsvriendelijke Cleanlaag is niet
alleen voor veiligheidsglas, maar ook voor
kunstglas.
Daardoor bereikt het Kermi Kerolanglas een
met veiligheidsglas te vergelijken oppervlakte-
kwaliteit, met dezelfde voortreffelijke onder-
houdsvoordelen.
De Clean Glasoppervlakbehandeling is een 
speciale laag die het glas een extra glad opper-
vlak geeft. Hierdoor heeft vuil en kalk minder
kans om te hechten. Het water parelt als het
ware van het glas. Reiniging is toch geboden.
Maar door de geringe aanhechting 
is deze sneller te reinigen en spaart u weer
tijd. Vergelijkbaar met de anti-aanbaklaag in
uw koekenpan.
Zo wordt uw douchescherm gemakkelijk te
onderhouden en glanzend schoon. Denkt 
u eens aan het milieu. Minder gebruik van
schoonmaakmiddel door de onderhouds-
vriendelijke Cleanlaag spaart het milieu en het
oppervlaktewater.

Uniek: 

De KermiClean onder-

houdsvriendelijke

conditioneringslaag

voor echt veiligheids-

glas en kunststofglas.

Houdt u rekening met:  

Een douchescherm zonder bodemprofiel of
met een laag bodemprofiel heeft altijd een
verminderde spatwaterdichtheid. 
Daarom mag het voor normaal geacht 
worden dat ook tijdens de schoonmaak hier
water kan buitentreden.




