
Onderhoudsvoorschriften

Uw Sealskin douche bestaat voor het grootste deel uit gehard 
veiligheidsglas. Glas is een natuurproduct met als belangrijkste 
eigenschap doorzichtigheid. Glas lijkt op het eerste gezicht volkomen 
glad, maar dat is beslist niet het geval. In de open structuur, lijkend 
op een microscopisch maanlandschap vol kraters, kunnen vuil, 
zeep en kalk zich gemakkelijk ophopen. Goed onderhoud is daarom 
essentieel.

Douchereiniger
Om het glas jarenlang helder te houden adviseert Sealskin uw 
douche periodiek te reinigen met Sealskin douchereiniger. Deze 
douchereiniger ontkalkt en reinigt snel en betrouwbaar alle kunststof-, 
glas- en aluminium delen. Zeepresten, kalk en roestaanslag worden 
moeiteloos verwijderd. Sealskin douchereiniger zit in een handige 
spuitflacon en is speciaal ontwikkeld voor Sealskin douches welke zijn 
voorzien van Sealglas.

Naast periodieke reiniging, is het van belang het glas na gebruik altijd 
te drogen met een handdoek en/of met een raamwisser.

Belangrijk 
Gebruik nooit schurende, alkalische, agressieve of bijtende 
onderhoudsmiddelen. Vuil, zeep en kalk worden in eerste instantie 
verwijderd, echter de glasplaat wordt ook onherstelbaar beschadigd. 
De microscopische kraters worden vergroot waardoor vuil, zeep en kalk 
nog beter hechten aan het glas en zelfs doordringen tot in het glas. Een 
grotere gebruiksfrequentie van deze middelen is dan noodzakelijk.

Sanitairreiniger

Sealskin Sanitairreiniger is een speciaal ontwikkelde sanitairreiniger 
voor de verwijdering van hardnekkige kalkaanslag van uw keramiek en 
overige kalkgevoelige sanitairproducten. Tevens uitermate geschikt om 
cementsluier te verwijderen. Nadrogen geeft een glanzend resultaat. 
Voor verwijdering van kalk op de douchecabine wordt de Sealskin 
douchereiniger geadviseerd. Let op: niet gebruiken op onbehandeld 
aluminium en kalkhoudende steensoorten zoals marmer.

Sealskin Interieurreiniger is een breed inzetbare professionele reiniger 
met een verfrissende geur. Uitermate geschikt om moeiteloos vette 
aanslag, vuil- en zeepresten uit wastafels, douchebakken en baden te 
verwijderen. Tevens geschikt voor het reinigen van tegelvloeren, plastic 
tuinmeubilair, de keuken en overige waterbestendige oppervlakken.

Interieurreiniger

Deze zorgvuldig samengestelde Sealskin whirlpoolreiniger is speciaal 
ontwikkeld voor whirlpools. Dit oxyderende reinigingsmiddel bevat o.a. 
waterstofperoxide waardoor optimale dieptereiniging verzekerd is. 
Voor het allerbeste resultaat adviseren wij u het systeem regelmatig 
te reinigen, afhankelijk van de gebruiksintensiteit en de waterhardheid 
iedere 4 à 6 weken. Achtergebleven vuil-, badolie- en zeepresten in 
leidingen en bewegende delen worden grondig verwijderd.

Whirlpoolcleaner

Sealskin douchereiniger ontkalkt en reinigt snel en betrouwbaar 
alle kunststof-, glas- en aluminium delen. Zeepresten, kalk en 
roestaanslag worden moeiteloos verwijderd. De douchereiniger zit in 
een gemakkelijke spuitflacon.

Douchereiniger
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Uw sanitair leverancier

Sealclean

Geeft alle oppervlakken van o.a. douchecabines, ramen, spiegels, 
glazuur en keramiek een extra Seal-bescherming.  Het glas wordt 
poriënvrij en spiegelglad. Hierdoor loopt het water snel langs het glas 
weg. Kalk en vuildeeltjes krijgen geen kans om zich te hechten aan 
het glasoppervlak. Sneller en gemakkelijker reinigen met als resultaat: 
jarenlang helder (douche)plezier. Sealclean vereenvoudigt het reinigen, 
maar dit blijft noodzakelijk. Inhoud: 5 flesjes Sealclean, schuurspons, 
pads, handschoenen en gebruikershandleiding.


