
VOOR DE QISANI VANITY.

ONDERHOUD RVS EN PVD SPOELBAKKEN.

ONDERHOUDSADVIES

AANDACHTSPUNTEN BIJ HET ONDERHOUD
• Om water-/kalkvlekken te voorkomen; wrijf uw spoelbak na gebruik droog met een    

schone doek (voornamelijk bij gekleurde spoelbakken).
• Gebruik liever geen RVS reinigers. Dezelfde coating die ter bescherming wordt aangebracht, kan 

namelijk ook vlekken op het oppervlak veroorzaken.
• Gebruik geen schuurmiddelen zoals staalwol of een scherpe borstel, aangezien deze producten het 

oppervlak kunnen aantasten..
• Zuren en agressieve stoffen tasten de spoelbak aan en kunnen vlekken, roestpuntjes of kleine gaatjes 

in de spoelbak veroorzaken. Voorbeelden zijn chloor, gootsteenontstoppingsmiddelen, zilverpoets, 
gebitsreiniger, waterstofperoxide en zoutzuur oplossingen. Mocht er toch een agressieve stof in de 
spoelbak terechtgekomen zijn, verwijder het middel dan direct met veel water en een sopje. Gebruik 
vervolgens Starglanz om de bak na te bewerken. Ook dan moet u de plek weer goed naspoelen met 
water en de bak droogwrijven. Het is aan te bevelen deze behandeling een aantal keer te herhalen. 
Naderhand pas schoonmaken blijkt doorgaans zinloos: het materiaal is op dat moment vaak al 
aangetast; waardoor de vlekken blijven terugkeren.

• Chloor en zoutzuur kunt u beter niet in de gootsteenkast bewaren; hun dampen kunnen inwerken op het 
materiaal van de spoelbak.

• PAS OP MET TANDPASTARESTEN. DEZE VEROORZAKEN VLEKKEN DIE NIET MEER TE 
VERWIJDEREN ZIJN.

• Voor het dagelijkse onderhoud heeft u niet meer nodig dan een spons en wat afwasmiddel.
• Kalkvlekken kunt u verwijderen met een schoonmaakazijn. Laat deze 5 minuten intrekken en verwijder de 

kalk met een melaminespons. Daarna naspoelen met water en goed nadrogen.
• RVS (PVD) kan op zichzelf niet roesten. Roestvorming wordt altijd veroorzaakt door invloeden van 

buitenaf. Ziet u roestpuntjes? Maak dan uw spoelbak schoon met een natte schuurspons en wat 
vloeibaar schuurmiddel. Spoel af met water, wrijf de bak droog en gebruik de bak 1 a 2 uur niet.

NIET onderhouden volgens voorschrift WEL onderhouden volgens voorschrift


