ONDERHOUD VAN KRANEN EN DOUCHES

Op onze website www.van-heugten.nl staan diverse tips m.b.t. onderhoud van sanitair. U wilt natuurlijk uw
badkamer zo lang mogelijk mooi houden. Er zijn natuurlijk vele middeltjes op de markt. Veel middelen zijn echter te
agressief en kan uw product of de kit aantasten. Bij gebruik van deze agressieve producten kan het zijn dat de fabrikant
hun garantie limiteert. De door ons geadviseerde schoonmaakproducten voor frequente schoonmaak* hebben onze
voorkeur en zijn allen veilig in gebruik. Bij onze afhaalbalie zijn deze producten te koop of te bestellen. Hieronder een
algemeen advies voor chroomkleurige kranen en douches.
Reinigingsmiddelen voor kranen en douches
Zuur is een noodzakelijk bestanddeel van een reinigingsmiddel dat kalkaanslag moet tegengaan. Kranen van messing
en douches van ABS kunststof zijn gevoelig voor agressieve zuren. Door continu wisselende samenstellingen van
reinigingsmiddelen in de reguliere winkels of supermarkt adviseert Van Heugten Baddesign de sanitairreiniger te kopen
en/of te bestellen bij onze balie, Dintel 14 te Gemert, tel. 0492-363195. Deze producten zijn speciaal ontwikkeld voor
het reinigen van sanitair en tegels. Doordat dit concentraten zijn, die aangemaakt kunnen worden met water, zijn deze
tevens zuinig in gebruik.
Van Heugten Baddesign adviseert:
• dagelijks reinigen met een zachte doek en water, eventueel daarbij een zacht reinigingsmiddel
(te koop bij onze afhaalbalie of showroom, tel. 0492-363195);
• bij kalkaanslag het gebruik van een zacht reinigingsmiddel op basis van citroenzuur;
• het goed afspoelen van ieder product na reiniging, er mag geen reinigingsmiddel achterblijven op het product;
• het goed drogen van ieder product na gebruik en reiniging.
Van Heugten Baddesign raadt af:
• het gebruik van een reinigingsmiddel dat zoutzuur, azijnzuur of een ander schadelijk, agressief zuur of chloor bevat;
• het gebruik van fosforzuurhoudende (professionele) reinigingsmiddelen;
• het mengen van verschillende schoonmaakmiddelen;
• het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes en microvezeldoek.
Reinigen van kranen en douches Bij het reinigen van kranen en douches gaat u als volgt te werk:
• gebruik het reinigingsmiddel precies zoals op de verpakking is aangegeven;
• gebruik niet meer reinigingsmiddel dan voorgeschreven;
• laat het schoonmaakmiddel niet langer dan nodig is inwerken;
• reinig oppervlakken regelmatig;
• breng reinigingsmiddelen altijd eerst op doek of spons aan en niet direct op kranen of douches;
• spoel de producten na het reinigen goed na met schoon water, er mag geen reinigingsmiddel achterblijven.
Gebruik van kranen en douches
Ook huidverzorgingsproducten zoals shampoo, douchegel en vloeibare zeep kunnen schade veroorzaken. Ook hier
moet men na gebruik goed naspoelen met water. Na het gebruik de kranen en douches drogen met een zachte doek
houdt de producten langer vrij van kalkaanslag.
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