ONDERHOUD TOILETZITTINGEN

Om zo lang mogelijk plezier te hebben van uw zitting, adviseren wij de volgende instructies in acht te nemen: Gebruik
alleen milde schoonmaakmiddelen. Droog zitting en scharnieren na het reinigen altijd met een droge doek na. Let u er
op, dat geen wc-reiniger, schurende, bijtende of chloorhoudende schoonmaakmiddelen met de zitting of het scharnier
in aanraking komen. Om deze reden adviseren wij u om tijdens het reinigen van de closetpot de zitting omhoog te
zetten, totdat het reinigingsmiddel weer geheel uit de closetpot verdwenen is. Een veel voorkomende klacht bij
toiletzittingen is dat de rvs scharnieren lijken te gaan roesten. Dit probleem ontstaat eigenlijk altijd door verkeerd
schoonmaakgebruik. Onderstaand schoonmaakadvies is afkomstig van Pressalit, maar is algemeen voor alle
hardkunststof toiletzittingen (hoogwaardig, door en door gekleurd Duroplast).
(GELE) VERKLEURING VAN HET DUROPLAST
Oorzaak 1: Kalkafzetting van het spoelwater, vermengd met urine. Dikwijls heeft deze afzetting een gele/bruine
kleur door de inwerking van urinezuur. De mate van afzetting wordt bepaald door de hardheid van het water en het
aantal spoelingen. Indien u na een spoeling constateert dat de onderzijde van de closetzitting natte plekken
vertoont, spoelt het closet te krachtig of met te veel water. Bij een KIWA-gekeurd closet mag er geen water boven
de rand spatten. Gebeurt dit toch, dan is dit de eigenlijke oorzaak van de kalkafzetting op de zitting en ligt hierin
ook hier de oplossing om herhaling te voorkomen. Advies: Kalk (gele kleur) is een zeer hardnekkige vervuiling, die
men alleen kan voorkomen door regelmatig onderhoud.
Onderhoud: Politoeren met autocleaner (bijv. Commandant Nr. 4) Het verwijderen van de aanslag is niet
eenvoudig. De cleaner dient krachtig ingewreven te worden.
Oorzaak 2: Door het gebruik van chloor of chloorhoudende reinigingsmiddelen in het toilet met gesloten deksel
kunnen chloordampen de onderzijde van zitting en deksel verkleuren. Advies: Zet bij gebruik van deze
schoonmaakmiddelen zitting en deksel omhoog (of haal deze er af indien mogelijk) tot u het toilet een keer hebt
doorgespoeld.
Onderhoud: Politoeren met autocleaner kan verbetering geven. Langdurige inwerking van chloordampen kan niet
meer te verwijderen vlekken veroorzaken. Voor deze verkleuring kan geen aanspraak worden gemaakt op
garantie. Bij aanschaf vindt u aan de binnenzijde van het deksel een reinigingsinstructie die uitdrukkelijk
waarschuwt tegen het gebruik van chloorhoudende middelen.
VERKLEURING VAN ROESTVASTSTALEN SCHARNIEREN
Oorzaak: Door (damp van) agressieve schoonmaakmiddelen kan vliegroest (te herkennen aan bruinrode plekjes)
zich aan het oppervlak van rvs scharnieren hechten. Wanneer deze vliegroest niet wordt verwijderd, tast dit na
verloop van tijd het rvs aan, waardoor blijvende corrosie ontstaat. Ook middelen om cementsluier van tegels te
verwijderen zijn zeer agressief en tasten zowel zitting als scharnier aan. Dit geldt ook voor chloor. Chloor tast de
beschermende laag van RVS aan. Overigens tast chloor ook het Duroplast van zitting en zittingring aan en belast
het milieu in hoge mate. Verkleuringen door inwerking van chloor zijn niet te verwijderen indien hierdoor corrosie
is ontstaan. Dit soort beschadigingen valt buiten de garantie. Sterk vervuilde scharnieren kunnen ook een bruin
uiterlijk krijgen. Dit is echter geen roest en kan door goed reinigen, bijvoorbeeld met een kunststof schuursponsje
en CIF, weer worden verwijderd.
Advies: Schoonmaken met kunststof schuurspons en CIF of vervangen. Nieuwe scharnieren voor uw toiletzitting
zijn los verkrijgbaar bij uw sanitairspecialist of installateur.
Onderhoud: Zachte schoonmaakmiddelen gebruiken, goed spoelen met schoon water en afnemen met een droge
doek.
GARANTIEVOORWAARDEN PRESSALIT CLOSETZITTINGEN
De garantie op PRESSALIT closetzittingen is gedurende 10 jaar na aankoopdatum van kracht en heeft betrekking op
materiaal- en fabricagefouten. Niet onder de garantie vallen gebreken of schade, welke direct of indirect te wijten zijn
aan onoordeelkundig gebruik, misbruik, achterstallig onderhoud, gebruik van ongeschikte schoonmaakmiddelen of
foutieve montage c.q. demontage. Eveneens van garantie uitgesloten zijn gevolgschaden, d.w.z. schaden aan
personen of eigendommen, die door gebruik van onze producten of door een ongeval met één van onze producten
werden veroorzaakt.
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