Schoonmaaktips voor de badkamer en toiletruimte.
Het schoonmaken en onderhouden van de badkamer is erg belangrijk. Voornamelijk voor de hygiëne,
maar ook voor de gezondheid en een frisse uitstraling.
Tegelwerkzaamheden welke door Tegelzetbedrijf Zwarthoed-Kirry BV in uitvoering zijn genomen
worden sponsschoon opgeleverd d.m.v. het afsponsen van de tegelmaterialen. Zelfs na het
meermalen afsponsen kan er altijd een lichte cementsluier ontstaan, deze sluier kunt u verwijderen
met bijvoorbeeld *Rubi RC20 Reiniger en ontvetter voor Algemene doeleinden, of- bijvoorbeeld een
combinatie van verdund Schoonmaakazijn met warm water.
Voor het dagelijks onderhoud van uw tegels en kitnaden adviseren wij u *Rubi 30RC Reinigingszeep
of de combinatie van verdunde Groene Zeep icm. met warm water te gebruiken. Let op ! Slechts een
dopje is al voldoende. Bij gebruik van teveel zeep bouwt u een wax achtige laag op. Indien er een
laag op het oppervlak zit adviseren wij Rubi 20RC reiniger en ontvetter.
Op gepolijste oppervlakken adviseren wij Rubi RC21voor het verwijderen van koffie of wijn vlekken.
In geval van een heftig-zware cementsluier kunt u uw tegels reinigen *Rubi RC10
Cementverwijderaar. Het verwijderen van cementsluier mag pas worden verricht na het voldoende
uitharden van de voeg. Voor het gebruik van bescherming of schoonmaakmiddelen dient het gebruik
grondig te bestuderen. Op de Rubi artikelen vindt u een gebruiksaanwijzing, desgewenst kunt u deze
ook bij ons aanvragen. Afhankelijk van de aard van de ruimte en de mate van vervuiling dient u het
tegelwerk dagelijks dan wel periodiek (wekelijks) te reinigen.
NOOIT mag u het tegel/kitwerk reinigen met Chloor-Bleek-Jif-Antikal of andere middelen welke een
agressieve uitwerking hebben op het product.

Dagelijks onderhoud
Voor het dagelijkse onderhoud hebt u vaak alleen schoon water en een vochtige doek nodig.
Waterranden, vet- en zeepresten kunnen eenvoudig met badkamer- of azijnreiniger worden
verwijderd. En als u helemaal geen "chemicaliën" wilt gebruiken, neem dan huishoudazijn of
verdund azijn. Hiermee verwijdert u snel kalkafzetting.
Als de vlakken toch wat hardnekkiger zijn, kunt u een met azijn doordrenkt
schoonmaakdoekje een nacht laten inwerken. In de vakhandel vindt u bovendien milde
kalkverwijderaar of azijnreiniger die volgens de instructies van de fabrikant kunt gebruiken.
Wees voorzichtig met alle stoffen met een groot fluorgehalte, zoals roest verwijderaars en
tandpasta. Bij langer inwerken kunnen er vlekken ontstaan. Verwijder deze resten daarom
meteen! Voor sterkere verontreiniging bevelen we vloeibare of crèmeachtige, nietschurende badreiniger aan.
De werking van deze middelen wordt nog verbeterd wanneer u een zachte, niet-krassende
spons gebruikt.

Gebruik nooit zeer agressieve schoonmaakmiddelen die krassen op de keramische
oppervlakken veroorzaken , bijvoorbeeld:





schuurmiddel of schuurpoeder
sterk geconcentreerde ontstoppers
kraan- en staalreinigingsmiddelen
poedervormige WC-reiniger

Wellness/Baden/Douchebakken
Zowel Acryl- als Quaryl®-oppervlakken zijn heel eenvoudig te reinigen omdat ze poriënvrije
en naadloos glad zijn. Voor het behoud van de glans volstaat een regelmatige behandeling
met een spons en vloeibare reinigingsmiddelen die ook geschikt zijn voor kunststoffen zoals
Acryl.
Kalkafzetting kan met azijn- of speciale kalkreinigers eenvoudig worden verwijderd. Voor het
verwijderen van terugvettende substanties zijn alkalische reinigingsmiddelen, zoals een
gewoon afwasmiddel, geschikt.
Beide oppervlakken zijn geschikt voor alle huishoudelijke chemicaliën.
Gekleurde kunststoffen zoals Acryl of Quaryl® kunnen kleine beschadigingen, zoals krassen of
brandplekken, eenvoudig worden verholpen.
Bij Acryl gebruikt u voor lichte oppervlakteschade een in de handel verkrijgbare onderhoud set voor
Acryl. Ook met schuurpapier (nr. 1000 of 1200) en fijne staalwol kunt u lichte oppervlakteschade
verhelpen. Schuur voorzichtig (uiterlijk van oppervlak kan worden aangetast!) in de lengterichting tot
de kleurtint op het oppervlak weer gelijkmatig is. Bij glanzende oppervlakken gaat u op dezelfde
manier te werk. Bij diepe schade waarbij materiaal moet worden opgevuld, hebt u tevens de
reparatieset voor Acryl nodig (artikelnr. UCREP0001-01 voor de kleur wit). Hierna kan de glans
worden hersteld met een polijstmiddel, metaal- of autopolish. Neem bij vragen contact op met uw
sanitair handelaar of installateur.

Whirlpoolsystemen
Wij raden u aan de whirlpool maandelijks te reinigen met een goede whirlpoolreiniger. Voor de
oppervlakken kunt u milde huishoudelijke bad schoonmaakproducten gebruiken. Gebruik geen
schuurmiddel of ruwe sponzen of doeken. Hardnekkige vlekken kunnen met een spons en een
vloeibaar, niet-krassend reinigingsmiddel dat voldoende met water is verdund worden verwijderd.
Kalkafzettingen verwijdert u het beste met een geschikt ontkalkingsmiddel. Controleer voor gebruik
van een schoonmaakmiddel of het onschadelijk is voor de kuip en de onderdelen; probeer het middel
daarom eerst op een onopvallende plaats uit.

Badmeubel van hout
Schoonmaken met een schone vochtige doek en met lauwwarm water afnemen en niet te hard
drukken. Er zijn speciale onderhoudsmiddelen van massief hout. Let op met echt hout voor
tandpasta, hier zit fluoride in welke vlekken kunnen veroorzaken aan het hout. Pas ook op met
parfums.

Glas en spiegels
Reiniging:
glazen oppervlakken reinigt u met warm water met een beetje afwasmiddel en spiritus.

Chromen kranen









Gebruik geen middelen met zoutzuur, mierenzuur of azijnzuur. Hierdoor ontstaan
beschadigingen. Hetzelfde geldt voor reinigingsmiddelen met chloorbleek.
Meng reinigingsmiddelen niet.
Gebruik geen schurende middelen en voorwerpen (schuurmiddel, schuursponsjes,
microvezeldoekjes).
laat reinigingsmiddelen nooit langer dan nodig inwerken.
Kalkafzetting kan door regelmatige reiniging worden voorkomen.
Veeg waterdruppeltjes na elk gebruik met een zachte doek af.
Sproei het schoonmaakmiddel nooit direct op de kraan, maar op het
schoonmaakdoekje of de spons.
Resten van verzorgingsproducten zoals shampoo, douchegel of vloeibare zeep
moeten snel worden verwijderd; ze kunnen tot beschadigingen leiden.

Thermostaatkranen
Draai elke week de thermostaat volledig op heet , wacht 10 seconden en draai dan de thermostaat
op volledig koud, wacht ook hier 10 seconden en zet de thermostaat dan weer op 38 graden. Door
dit elke week te doen zorgt dit ervoor dat de thermostaat soepel blijft en dat zich geen overmatig
kalk op de thermostaat kan hechten. Voorkomende klachten van een defecte thermostaat zijn : het
erg heet worden van de watertemperatuur zodat deze niet meer koud word. Het tegenovergestelde
is hier ook vaak de oorzaak van.

