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Beschermfolies verhogen de transportveiligheid en maken daardoor een effectieve bescherming van onze hoogwaardige meubel oppervlakken 
mogelijk. Indien er na het verwijderen van deze folie lijmresten mochten achterblijven, kunt u die eenvoudig verwijderen met een alcoholhoudende 
oplossing en een zacht doekje. Gebruik hiervoor alstublieft geen agressieve chemische stoffen. De aanspraak op garantie komt te vervallen, als de 
onderhoud voorschriften niet in acht worden genomen!

Algemeen geldt:
Zorg ervoor dat de oppervlakken niet vochtig worden (bijv. door het gebruik van zeer natte doeken en door 
dampvorming tijdens en na het koken). Houd de oppervlakken altijd droog.

Het schoonmaken van kasten:
Gebruik voor het schoonmaken van kasten, legplanken en laden/uittrekelementen een ietwat vochtige doek met een vloeibaar schoonmaakmiddel/
glasreiniger. Wrijf de meubelen na het schoon maken altijd met een zachte doek droog! Wanneer te natte doeken worden gebruikt, kan er water in de 
voegen dringen, wat tot gevolg kan hebben dat de meubelen uitzetten. Om te voorkomen dat er in de meubelen geurtjes ontstaan, door kookdampen 
en kookresten, raden wij u aan de kasten regelmatig te openen en voor een intensieve ventilatie van de keuken te zorgen. Schurende schoonmaakmid-
delen en alle schoonmaak middelen op nitro- en kunstharsbasis of soortgelijke middelen zijn niet geschikt voor het behandelen van de oppervlakten!

Houten fronten/latten, massief of gefineerd:
Hout is een levend materiaal met natuurlijke kleur- en structuurnuances. Door wisselende (zon)lichtinval kunnen er verkleuringen ontstaan, wat heel 
normaal is. Het is dan ook geen reden voor reclamaties. Massief houten fronten zijn eenvoudig te onderhouden. De oppervlakken zijn meervoudig 
verzegeld met een hoogwaardige lak. Gebruik voor het schoonmaken altijd een ietwat vochtige doek. Wrijf daarbij altijd in de richting van de houtnerf, 
zodat eventueel aanwezig vuil uit de poriën gewreven wordt. Om ervoor te zorgen dat er in de profielen, bij de hoeken en aan de randen geen 
restjes vocht achterblijven, moet het front na het schoonmaken altijd droog worden gewreven. Vuil mag niet opdrogen en moet onmiddellijk worden 
verwijderd. Ook hier dient u het gebruik van zeer natte doeken te vermijden. Hout mag niet aan extreem vochtige of droge lucht worden blootgesteld. 
Anders komt het in beweging, d.w.z. het zet uit of het krimpt – ondanks de zorgvuldig aangebrachte lak. 

Kunststof fronten:
Fronten, die met kunststof zijn bekleed, kunnen met normale schoonmaakmiddelen worden gereinigd. Dat gaat 
het beste met een zachte doek, lauwwarm water en een beetje afwasmiddel. Gebruik nooit politoer of harde sponsjes!
Hardnekkige vlekken, zoals vetspatten, lak- of lijmresten kunnen eventueel met een normale kunststofreiniger worden verwijderd. Voordat u dat voor 
het eerst doet, raden wij u aan dit op een niet zichtbare plaats uit te proberen. Gebruik bij het reinigen geen dampreiniger en geen schoonmaakmid-
delen die oplosmiddelen bevatten!

Gebruik:
Koffiezetapparaten, waterkokers e.d. nooit direct onder de hangkasten gebruiken. Stoomafgifte kan schade en 
verkleuring aan front en kast veroorzaken. Indien boven de hangkasten een luifel met spotjes is geplaatst, nooit de hangkastdeur half open laten staan 
onder het zeer hete spotje. Door warmte afgifte kan er schade aan de deur ontstaan of zelfs brandgevaar optreden. Deuren van oven en combimag-
netron nooit open laten staan na gebruik voor afkoeling. Door warmte afgifte ontstaat er schade aan front en kast. De vaatwasserdeur nooit open 
laten staan direct na het einde van het programma. Door de stoomafgifte kan schade ontstaan aan front en kast. Tijdens gebruik van de kookplaat 
moet te allen tijde gebruik worden gemaakt van de afzuigkap. Bij niet of onjuist gebruik van de afzuigkap kan schade ontstaan aan de kast en het 
front die ernaast hangt. Een veel voorkomende fout in het gebruik is het niet gebruiken van de afzuigkap bij het koken van water (omdat water immers 
niet stinkt), dit is echter van groot belang voor het afvoeren van de stoomafgifte. Bij gaskookplaten nooit de vlam laten branden zonder pan op de 
kookplaat, hierdoor kan schade ontstaan aan kast en front.

Beslag (scharnieren en laden):
Zo reinigt u beslag het best:
• Zachte, niet pluizende doek, een zeem of spons gebruiken
• Nevelvochtig afvegen, niet nat
• Altijd droogvegen
• Indien beschikbaar, een speciaal reinigingsproduct voor materiaal zoals leder, roestvrijstaal, enz. 
 gebruiken, anders enkel met helder water reinigen
• Recent vuil meteen verwijderen

De volgende dingen moet u bij het reinigen van beslag vermijden:
• Gebruik van dampreinigers 
• Reinigingsmiddelen zoals schuurpoeder, staalwol of schuursponzen evenals reinigingsmiddelen 
 met aceton, chloor,  nitro-verdunning en oplossingen waarvan de naam begint  met Tri of Tetra
• Geopend bewaren van bijvoorbeeld reinigingsmiddelen,  bakpoeder, vaatwasmiddelen of keukenzout. 
 Optredende  dampen leiden tot corrosie van alle metalen oppervlakken.
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RVS
Productinformatie: Roestvrij staal (r.v.s.) is een legering. Dat wil zeggen dat het wordt verkregen door verschillende metaalsoorten te smelten en met 
elkaar te vermengen. De belangrijkste elementen in de legering zijn chroom en nikkel. Het chroom geeft r.v.s. zijn  glans; het nikkel zorgt ervoor dat 
r.v.s. weliswaar niet roestvrij maar wel roestvast is - want r.v.s. kan wel degelijk roesten, zij het alleen aan het oppervlak en niet van zichzelf maar door 
langdurig contact met onedele metalen

Onderhoud: Dagelijks afnemen met water en een ontvettende, zachte zeep. Bij sterke vervuiling, plekken afspoelen met veel water en behandelen met 
Staalfix (altijd in de polijstrichting). Hardnekkige vlekken van bijvoorbeeld zoutzuur, cement- en tegelreiniger, afvoerontstopper, zilverpoets en chloor, 
meerdere keren behandelen.

Gebruik als werkblad: Altijd onderzetters gebruiken voor hete pannen of apparaten zoals tosti-ijzers om te voorkomen dat de lijm door hitte oplost. 
Niet rechtstreeks op het blad snijden. Het gebruik van een snijplank is zeer aan te raden.

Gepoedercoat staal
Gepoedercoat staal is een praktisch en duurzaam materiaal met een lange levensduur maar wees alert dat gekleurde vloeistoffen die langere tijd 
achterblijven kringen en vlekken kunnen veroorzaken. Mocht er vloeistof op het onderstel terecht zijn gekomen, onderneem dan actie door dit op te 
deppen en na te reinigen met schoon lauw water. Plaats nooit hete voorwerpen direct op de gepoedercoate delen, dit kan kringen veroorzaken welke 
niet meer te verwijderen zijn.

Schoonmaak voorschriften: Om uw meubel te reinigen en in goede conditie te houden adviseren wij u de gepoedercoate delen met een licht vochtige, 
zachte doek te reinigen en op te wrijven met een zachte droge doek. Na het reinigen goed afdoen met schoon water zodat er geen zeepresten achter 
kunnen blijven. Reinig het oppervlak niet in de volle zon. Wilt u uw gepoedercoate meubel reinigen met een reinigingsmiddel, dan adviseren wij u een 
licht sopje van water met groene zeep te gebruiken. Een nabehandeling met een wasachtig product heeft als voordeel dat de glans wordt opgehaald 
en de laklaag meer vuil en waterafstotend wordt.

Gebruik nooit oplosmiddelen zoals benzine, aceton, spiritus ammoniak of gechloreerde koolwaterstoffen op je stalen tafel of tafelpoten. Bepaalde 
autowaxen met een polijstende werking worden afgeraden. Het gebruik van agressieve onderhoudsmiddelen, schuurmiddelen en schuursponsjes 
raden wij met klem af
 

Werkbladen:

Algemene gebruiksinformatie:
Gebruik altijd onderzetters. De meeste moderne aanrechtbladen zijn bestand tegen warmte. De temperatuur van voorwerpen wordt echter dikwijls 
onderschat. Een pan die rechtstreeks van de hittebron komt bijvoorbeeld, kan een temperatuur hebben van meer dan 350 ºC, hoog genoeg om elk blad 
aan te tasten. Bovendien koelen apparaten vaak minder snel af dan verwacht. Het is dan ook aan te bevelen altijd onderzetters te gebruiken wanneer 
u aan het aanrecht werkt, temeer daar brand- en schroeiplekken niet onder de garantie vallen. Werk standaard met snijplanken. Hoe krasbestendig 
uw blad ook is, snijdt u liever niet rechtstreeks op het bladoppervlak. Ook om beschadigingen die zich niet meer laten wegwerken te voorkomen kunt 
u beter met snijplanken werken, want krassen vallen niet onder de garantie. Test speciale onderhoudsmiddelen vooraf op een niet-zichtbare plek. 
Om hardnekkige vlekken te verwijderen, beschadigingen weg te werken of uw blad meer glans te geven zijn bij de speciaalzaak diverse speciale 
onderhoudsmiddelen te verkrijgen. Test u in ieder geval elk speciaal middel vooraf op een onopvallende plaats op het blad. Breng de vloeistof daarbij 
niet rechtstreeks aan, maar met een doek, in verband met het risico van uitvloeiing. Werkt u ook altijd van buiten naar binnen om te voorkomen dat de 
plek groter wordt

MASSIEF HOUT

Productinformatie: Hout is een natuurlijk materiaal. Dit geeft elk werkblad dat gemaakt is van hout een uniek uiterlijk. Geen enkel houten werkblad is 
identiek. Een houten werkblad is opgebouwd uit verschillende lagen. Deze worden lamellen genoemd. Een kwalitatief goed houten werkblad bestaat 
dus uit losse delen die op een dusdanige manier bevestigd worden dat als het hout gaat werken dit geen problemen geeft. Het hout is afgewerkt met 
een beschermende laag. De warme, unieke en natuurlijke uitstraling van hout is de belangrijkste reden waarom voor hout wordt gekozen. Hout is wel 
een materiaal dat relatief veel onderhoud vergt. De beschermende toplaag moet regelmatig bijgehouden worden; anders loopt u het risico dat er vlek-
ken en verkleuringen ontstaan. Hout is ook gevoeliger voor putten en krassen.

Onderhoud: Voor het dagelijks onderhoud kunt u massief houten werkbladen afnemen met een vochtige doek of een sopje. Watervlekken dient u 
direct te drogen met een doek. Bij sterk vervuilde plekken, licht schuren met schuurpapier (korrel 180) en meteen opnieuw oliën.

Oliën
Afhankelijk van het gebruik het werkblad 6 tot 12 keer per jaar oliën met de door de fabrikant voorgeschreven olie (bijv. ruwe lijnzaadolie), dit i.v.m. 
het risico op uitdroging. Vooraf de oude olielaag verwijderen, door die met de nerfrichting mee weg te schuren (schuurpapier korrel 180). Schuurstof 
kan eventueel gebruikt worden om krimpscheurtjes op te vullen. Vervolgens het blad oliën als het blad droog en stofvrij is (zie aanwijzing op de 
verpakking). Laat de olie niet langer drogen dan 5 minuten, daarna de overtollige olie direct verwijderen. Gebruikte doekjes na het oliën goed drogen 



A l g e m e n e  o n d e r h o u d s v o o r s c h r i f t e n  N i j b o e r

i.v.m. het risico op ontbranding. Het gebruik van geconcentreerde of schurende middelen wordt afgeraden. Laat geen natte vaatdoekjes achter op het 
blad of laat kopjes, borden, vazen etc. niet op het blad uitlekken. Het blad mag in elk geval nooit worden behandeld met staalwol. Ook het contact 
met logen, zuren en metalen zoals blik, spijkers en schroeven dient te worden vermeden i.v.m. het risico op verkleuring. Mochten zij toch op het blad 
terechtkomen, dan zullen de plekken direct met veel water moeten worden verwijderd en nagedroogd. Voor snijwerk of hete pannen, te allen tijde een 
snijplank resp. onderzetter gebruiken.

KUNSTSTOF

Productinformatie: In tegenstelling tot wat de naam suggereert is een kunststof werkblad opgebouwd uit meerdere materialen. Een vrij dikke laag 
gemaakt van spaanplaat of multiplex wordt bekleed met een kunststof bovenlaag. Deze is meestal uit zogenaamd HPL (= High Pressure Laminate). 
 Het voordeel van HPL is dat het in een bijna oneindige variatie aan kleuren en motieven verkrijgbaar is. Aan de buitenranden van het werkblad is in 
veel gevallen een lijst aangebracht van kunststof of aluminium die fungeert als afwerking en/of waterkering.  

Onderhoud: Kunststof werkbladen kunt u afnemen met een spons, wel goed nadrogen. Voor snijwerk of hete pannen, te allen tijde een snijplank resp. 
onderzetter gebruiken. Sterk vervuilde vlekken (vet, koffie, thee, rode wijn) behandelen met een huishouddoekje of zachte nylonborstel, gedrenkt met 
een sopje van afwasmiddel of groene zeep, die eventueel langere tijd laten intrekken en met water naspoelen. Ingetrokken plekken of vlekken van 
inkt, verf, nicotine of viltstift verwijderen met aceton. Het gebruik van vloeibaar schuurmiddel of staalwol raden wij af. De structuur van de toplaag kan 
aangetast worden. De krasbestendigheid, slijtvastheid en stootweerstand van een kunststof werkblad zijn over het algemeen redelijk tot goed. Grote 
hitte kan het kunststof werkblad echter niet verdragen. Maar als er onderzetters of bij voorbeeld een metalen frame gebruikt wordt om hete pannen 
op te plaatsen dan hoeft dit geen probleem te zijn. De goedkopere kunststof bladen hebben een spaanplaat als ondergrond. Nadeel hiervan is dit 
gevoelig is voor vocht en problemen kan geven. Vooral als er beschadigen ontstaan kan het spaanplaat gaan opbollen en barsten in de kunststof laag 
veroorzaken.
 
GRANIET
Productinformatie: Graniet is een natuurproduct dat vaak honderden miljoenen jaren geleden is gevormd. Variaties in het materiaal zoals kleur- en 
structuurverschillen, maar ook aders, haarscheurtjes, kleine putjes en natuurlijke mineraalconcentraties, onderstrepen alleen de waarde en echtheid 
van dit product. Mocht er ondanks alle kwaliteitscontroles toch een probleem ontstaan met uw blad, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met uw 
keukenleverancier. Graniet heeft van nature een open structuur. Gebruik daarom altijd een snijplank als u iets wilt snijden of hakken. Doe dit nooit 
rechtstreeks op uw blad. Laat geen vetten of voedingsmiddelen onnodig lang op het blad liggen en vermijd het contact met scherpe voorwerpen en 
chemicaliën. Uw granieten keukenblad is behoorlijk hittebestendig. Gebruik echter altijd een onderzetter voor hete pannen en/of schalen. Plaats deze 
nooit rechtstreeks op uw keukenblad. Bij de montage van uw blad zijn zuurvrije kitten gebruikt. Deze hebben ongeveer 24 uur nodig om uit te harden. 
Wrijf in deze tijd niet over de zichtbare kitnaden.

Voor Belgisch hardsteen gelden vanaf hier bijzondere adviezen ( zie daarvoor het afzonderlijke hoofdstuk.)

Onderhoud 
Na de montage: Verwijder kit- of lijmresten en cementsluier die eventueel bij de montage op uw blad terecht zijn gekomen. Gebruik hiervoor terpen-
tine of een siliconenverwijderaar. Maak daarna uw blad grondig schoon met een normaal schoonmaakmiddel zoals allesreinigers. Het blad is goed 
bestand tegen de gebruikelijke huishoudmiddelen. Gebruik nooit een schuurmiddel.

In gebruik nemen: Als u het blad zoals hiervoor beschreven heeft gereinigd, dient u het blad eenmaal te behandelen met het bijgeleverde onderhoud-
smiddel. U heeft slechts een kleine hoeveelheid nodig. Nadat u dit minimaal 5 minuten heeft laten intrekken, kunt u het uitpoetsen met een schone 
droge doek. Wij adviseren u deze behandeling in de eerste week ongeveer viermaal te herhalen. Daarna afhankelijk van het gebruik één- tot tweemaal 
per jaar.

Dagelijks onderhoud: Hiervoor kunt u het blad afnemen met een schone vochtige doek met normale zachte schoonmaakmiddelen. 
Gebruik nooit een schuurmiddel.

Kalkvlekken: Kalkvlekken op het blad en rond de kraan kunt u het beste verwijderen met schoonmaakazijn, of een ander in de handel verkrijgbaar 
ontkalkingmiddel. Volg de gebruiksaanwijzingen op de verpakking.

Hardnekkige vlekken: Hardnekkige vlekken, aangekoekte resten en ingetrokken vlekken zoals thee- en wijnvlekken, verwijdert u door het blad grondig 
te reinigen met een ontvettende allesreiniger. Opsprayen, even laten intrekken en dan opnemen met keukenpapier. Dit kunt u herhalen totdat de vlek 
is verdwenen. Andere geschikte middelen zijn chloor, aceton of waterstofperoxide. Hierna het blad wel opnieuw behandelen met het onderhoudsmid-
del.
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GEZOETE BLADEN
Op gezoete bladen, zeker op donkere kleuren, zijn vanwege het matte oppervlak, vingerafdrukken en vet eerder zichtbaar. Deze kunt u eenvoudig 
verwijderen door het dun opsprayen van een glasreiniger. Direct daarna droogwrijven met bijvoorbeeld een stukje keukenpapier.

Gezoete bladen: Vragen iets meer onderhoud. Gebruik geen andere onderhoudsmiddelen voor marmer of natuursteen in combinatie met het door ons 
bijgeleverde onderhoudsmiddel.

ANTIEK GRANIET
De behandeling van antiek graniet is gelijk aan de voorschriften die gelden voor gepolijst en gezoet graniet. 

Extra onderhoud: Het oppervlak van een antiek blad is echter door het bewerkingsproces meer open van structuur. Daardoor vergt het iets meer 
onderhoud. Ook na de montage zult u dit blad enkele malen extra dienen te behandelen met het bijgeleverde onderhoudsmiddel.

BELGISCH HARDSTEEN  (donker gezoet)
Belgisch hardsteen ook wel Arduin of petit granit genoemd is een grijsblauwe, compacte sedimentaire crinoïde kalksteen. Het wordt gevormd door 
opeenhoping van resten door calciet gebonden crinoïden. Het rustieke karakter wordt versterkt door de bijzondere kenmerken zoals voorkomende 
witte splijtvlakken, witte vlekken, witte aders, glasaders, zwarte aders en -vlekken, de aanwezigheid van fossielen (o.a. koraal en schelpen) en kleurva-
riaties. Het is dus normaal dat er concentraties van schelpen in zitten. Zo kunnen er ook kleurverschillen in een blad voorkomen. De aanwezigheid van 
koolstof kan putjes veroorzaken, die zich ook nog later kunnen vormen.

Dagelijks onderhoud: Het blad afnemen met een schone en vochtige doek. Gebruik nooit een schuurmiddel.

Onderhoud: Behandelen met groene zeep, klinkerolie of lijnolie geeft het blad extra bescherming en zal het materiaal voeden. Een mengsel van 
terpentijn en lijnolie in een verhouding 50-50 geeft de beste bescherming. Gebruik deze middelen niet door elkaar. Zuren, citrusvruchten, azijn en 
kalkreinigers kunnen vlekken veroorzaken. Voor een grondige reiniging is marseillezeep het meest geschikt. Meestal verkrijgbaar bij uw drogist.

COMPOSIET
Productinformatie: Een composietsteen werkblad en bestaat uit voornamelijk natuurlijke materialen. Variaties in het materiaal, zoals tint- en struc-
tuurverschillen, pigmentconcentraties, maar ook kleine putjes onderstrepen alleen de waarde en echtheid van dit product. Mocht er ondanks alle 
kwaliteitscontroles toch een probleem ontstaan met uw blad, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met uw leverancier.

Gebruik nooit agressieve middelen op het keukenblad zoals verfafbijt, kwastreinigers, metaalreinigers, ovenreinigers of gootsteenontstoppers.  Als er 
toch agressieve stoffen op het keukenblad terecht komen, moeten deze direct worden weggespoeld. Messen worden bot wanneer u direct op het blad 
snijdt en de kans op schade aan het blad is aanwezig. Gebruik daarom altijd een snijplank als u iets wilt snijden of hakken. Doe dit nooit rechtstreeks 
op uw blad. Uw composietsteen keukenblad is redelijk hittebestendig. Gebruik echter altijd een onderzetter voor hete pannen of - schalen. 
Plaats deze nooit rechtstreeks op uw keukenblad. Bij de montage van uw blad zijn zuurvrije kitten gebruikt. Deze hebben ongeveer 24 uur nodig om uit 
te harden. Wrijf in deze tijd niet over deze naden.

Na de montage: Verwijder kit- of lijmresten en cementsluier die mogelijk bij de montage op uw blad terecht zijn gekomen. Gebruik hiervoor terpentine 
of een siliconenverwijderaar.

In gebruik nemen: Maak uw blad grondig schoon met een vloeibaar schuurmiddel, bijvoorbeeld Cif, in combinatie met de grove groene zijde van een 
nylon schuurspons. Het blad zal door zijn unieke eigenschappen hierdoor niet beschadigen.

Dagelijks onderhoud: Het blad kunt u schoonmaken met de gebruikelijke zachte huishoudmiddelen zoals allesreinigers en u kunt een glasreiniger 
gebruiken voor het vetvrij maken. 

Kalkvlekken:  Kalkvlekken op het blad en rond de kraan kunt u het beste verwijderen met schoonmaakazijn, of een ander in de handel verkrijgbaar 
ontkalkingmiddel. Volg de gebruiksaanwijzingen op de verpakking.

Hardnekkige vlekken: Hardnekkige vlekken en aangekoekte resten verwijdert u door het blad grondig te reinigen met een vloeibaar schuurmiddel in 
combinatie met de grove groene zijde van een nylon schuurspons. Daarna kunt u het blad vetvrij maken met een glasreiniger of naspoelen met ruim 
water en droogwrijven met een schone doek.

GEZOET EN LEATHERTOUCH
Op gezoete composietsteen bladen zijn vanwege het matte oppervlak, vingerafdrukken en vet eerder zichtbaar dan op een gepolijste uitvoering. In 
mindere mate geldt dit ook voor Leathertouch oppervlakten. Voor het wegnemen van deze vlekken kunt u glasreiniger gebruiken. Zeer dun opsprayen 
en direct droogwrijven met bijvoorbeeld een stukje keukenpapier.
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OPEN STRUCTUUR BLADEN
Een aantal kleuren zijn qua structuur en oppervlak afwijkend en ook als zodanig herkenbaar. Zij hebben een grover oppervlak en zullen altijd over 
het oppervlak lichtere vlekken vertonen. Dit is inherent aan het materiaal. Alleen door regelmatig behandelen met bijvoorbeeld Top Protector van HG 
(verkrijgbaar bij uw bouwmarkt of drogist) kunt u deze lichtere vlekken maskeren. 

Hoewel het materiaal gesloten is, heeft het oppervlak een open structuur en zullen vloeistoffen, sappen, vuil en vet kunnen indringen en zich hechten aan 
het oppervlak. Deze vlekken direct opnemen met bijvoorbeeld keukenpapier en eventueel daarna met een ontvettende allesreiniger nabehandelen.
 
GLAS

Productinformatie: Glazen werkbladen bestaan uit thermisch gehard of extra helder glas met gecoate onderzijde en mat geëtste bovenzijde. 
Een glazen werkblad heeft een homogene uitstraling.

Onderhoud: Bij normale verontreiniging hoeft u het blad slechts af te nemen met een natte doek. Zijn er vlekken, dan kunt u die verwijderen met een 
sopje. Kalkvlekken kunt u behandelen met natuurazijn. Gebruikt u echter nooit schuurmiddelen of agressieve middelen zoals zuren en chemische 
producten. Die kunnen het blad namelijk onherstelbaar beschadigen (bij morsen dus direct verwijderen!).

Gebruik: Glazen bladen zijn niet uv-bestendig en kunnen op termijn verkleuren door lichtinval. Let er bij een glazen werkblad op dat het niet 
krasbestendiger is dan gewoon glas, het is derhalve aanbevolen om niet rechtstreeks op het glazen werkblad te snijden maar een snijplank te 
gebruiken. Kans op breuk bij te hoge temperaturen.

Spoelbakken 

Onderhoud RVS spoelbakken: Voor het dagelijks onderhoud kunt u RVS spoelbakken afnemen met een spons en wat afwasmiddel. Bij vlekken 
van agressieve stoffen of voor meer glans, schuurmiddelen en/of schuursponsjes gebruiken (Staalfix). Roestaanslag, door ijzerstof die tijdens het 
productieproces is vrijgekomen of door ijzerdeeltjes uit het waterleidingscircuit die in de bak zijn gekomen, verwijderen met Staalfix. Het gebruik 
van roestvrijstaalreinigers wordt afgeraden. Tevens moeten zoutzuur en chloor niet in het gootsteenkastje opgeborgen worden, de dampen die van 
de middelen afkomen kunnen het RVS onherstelbaar beschadigen. Gebruik bij inbouwspoelbakken die van ander materiaal zijn gemaakt, zoals bijv. 
porselein, kunststof, acryl keramiek en bij roestvrijstalen spoelbakken milde afwas- of schoonmaakmiddelen. Schurende schoonmaakmiddelen zijn niet 
geschikt! Houd rekening met het feit, dat het optreden van gebruikssporen en fijne krassen door harde voorwerpen mogelijk is. Dit leidt echter niet tot 
vermindering van de kwaliteit van deze intensief gebruikte inbouwspoelbakken. Let verder op de onderhoudsaanwijzingen van de fabrikanten.

Onderhoud tegelspoelbakken: Voor het dagelijks onderhoud kunt u tegelspoelbakken afnemen met een spons en wat afwasmiddel. 
Voor een grondige reiniging kunt u de tegelspoelbak reinigen met bleekmiddel, voor afvoer en deksel rvs- of messingpoets gebruiken.  

Gestoffeerde banken

Onderhoud: Wilt u lang genieten van uw stoffen? Neem dit advies ter harte, om zolang mogelijk plezier te hebben van uw meubelstoffen. 

Meubelstoffen 
• Knip lussen/ halen nooit af, maar stop ze terug in het weefsel.
• Stofzuigen met een glad mondstuk en eventueel borstelen met een zachte meubelborstel.
• Houd ook de naden op uw meubel stof – en vuilvrij.
• Vermijd direct zonlicht. 
• Reinig uw meubelstof regelmatig, dit verlengt de levensduur.
• Gebruik geen schoonmaakmiddelen, deze zijn vaak minder geschikt voor meubelstoffen.
• Gebruik nooit zeep of afwasmiddel.
• Impregneer in geen geval uw meubelstof met vlek - en/ of vuilwerende middelen. Dit kan de vezel aantasten en bijvoorbeeld de goede
  vuilwerende eigenschappen van wol te niet doen. Ook op synthetische samenstellingen (bijvoorbeeld Trevira CS), is het minder geschikt.
 De garantie op de meubelstof vervalt dan volledig.

Wij  adviseren alleen onderhoud - en reinigingsmiddelen van James. (zie www.james.eu) Deze zijn op de stoffen getest.

Onderhoud en reiniging van onze meubelstoffen verlengt de levensduur. Stoffen laten zich bovendien uitstekend reinigen. De toepassing van de juiste 
reinigingsproducten en de juiste handelingswijze zijn van belang. Eveneens kunt u altijd een professionele reiniger inschakelen. Wekelijks onderhoud 
van meubelstoffen heeft als effect dat stof en vezeldeeltjes zich niet kunnen ophopen of gaan hechten aan het doek. Het is belangrijk daarbij uw 
meubel te stofzuigen met een glad mondstuk ook tussen en onder zitkussens.(let op de scherpe rand aan het einde van de zuigstang zelf) Het doel van 
goed stofzuigen is het verwijderen van vuildeeltjes, stof en zand met een schurende werking, ook in en rondom naden!

Met betrekking tot periodiek onderhoud is het grootste probleem de ophoping van huidvetten. Deze vindt u met name op de armleuningen, 
hoofdsteun en zitvlak. Een grauwe of vettige plek kan op den duur zichtbaar worden. Huidvetten laten zich uitstekend verwijderen door toepassing 
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van James Water (zie www.james.eu ). Spray James Water op een droge badstof doek en wrijf hiermee in rustige lange halen over de vervuilde 
vlakken. Groot onderhoud/ professionele reiniging: wij kunnen u een SWTM (Stichting Waarborg Tapijt en Meubelreiniging) gecertificeerd bedrijf 
aanraden die de reiniging kan uitvoeren. De aangesloten leden vindt u op www.swtm.nl

Vlekverwijdering: In geval van vlekken, raden wij u in eerste instantie aan alleen water met een handdoek te gebruiken. Maak de handdoek goed 
nat met lauwwarm water en wring deze uit. Leg over de vlek en laat de handdoek drogen zonder deze tussentijds op te tillen (kan tot 24 uur duren). 
Grote delen van de vlek zullen tijdens het drogen van de handdoek worden opgenomen in de katoenen vezel. De eventuele resten van de vlek kunt u 
nabehandelen met James vlekkenwater of James vlek verwijderaar. 
 
Lederen banken

Onderhoud: Wanneer je leren meubels hebt, moet je deze op een speciale manier onderhouden. Door je leren bank goed te onderhouden en de juiste 
producten te gebruiken, kun je je bank schoon en in een goede staat houden. Gebruik onderstaande tips om je leren bank schoon te maken.

1. Stof je bank grondig af. Let daarbij speciaal op de openingen tussen de bankkussens. 
• Gebruik een stofzuiger om alle grotere stukken vuil te verwijderen. Neem je bank dan af met een schone, zachte doek.
• Dit zorgt ervoor dat stof en vuil niet in het leer gedrukt worden wanneer je verdergaat met schoonmaken.
• Wanneer je aan het stofzuigen bent, wees dan voorzichtig zodat je geen krassen maakt op je bank met een van de kunststof accessoires
  die je gebruikt bij het zuigen.

2. Bekijk je bank aandachtig en bepaal op welke plekken je bank goed schoongemaakt moet worden. 
 Het is namelijk niet goed om leer te vaak schoon te maken met allerlei middeltjes. 
• Heeft je bank maar een paar vuile plekken, concentreer je daar dan op en laat de rest van de bank zoveel mogelijk met rust.
• Neem plekken die relatief schoon zijn af met een schone, vochtige (niet natte) doek. Dat is echt alles wat je bank nodig heeft.
• Heb je een bank van suède of nubuck, dan moet je het schoonmaken op een andere manier aanpakken.

3. Neem plekken die lichtelijk vuil zijn af met een vochtige doek met een klein beetje zeep. Deze manier werkt goed op grote plekken 
 die enigszins vuil zijn en die niet gemakkelijk (of goedkoop) schoon te maken zijn met een lederreiniger. 
• Gebruik een milde, natuurlijke zeep zonder natriumlaurylethersulfaat (op de verpakking vaak vermeld als sodium laureth sulfate) of 
 een vergelijkbaar ingrediënt. Een agressieve zeep zorgt ervoor dat het leer uitdroogt.
• Test de zeep eerst uit op een plek die niet direct zichtbaar is.
• Wrijf niet te hard. Hierdoor druk je het vuil alleen nog maar verder in het leer.
• Deze methode kun je ook gebruiken om vlekken schoon te maken die plakkerig zijn of oplosbaar in water.
• Wrijf lichtjes over de vlekken heen en spoel de doek vaak uit. Wring de doek goed uit zodat deze niet te nat is.
• Wissel af met een schone, droge doek om loszittend vuil weg te vegen. Hiermee kun je het leren oppervlak van je bank relatief 
 droog houden.

4. Als er schimmelplekken op je bank zitten, besproei het leer dan met een verdunde oplossing van schoonmaakazijn in water.
• Probeer zo weinig mogelijk vocht te gebruiken en neem de plekken snel af zodat het mengsel niet teveel in je bank trekt.
• De schoonmaakazijn ontsmet de plekken op een milde manier en zou alle schimmel moeten doden.

5. Koop een lederreiniger voor plekken die erg vuil zijn. Schoonmaakmiddelen die niet speciaal voor leer bedoeld zijn, kunnen het leer
  ontdoen van de natuurlijke oliën die het bevat. Hierdoor droogt het leer uit en gaat het na verloop van tijd scheuren. 
• Zoek naar een goede zadel- of leerzeep of een natuurlijke lederreiniger met bijenwas die niet teveel olie of oplosmiddelen bevat.
• De beste reinigers bevatten was en geen olie. Was reinigt en verzorgt tegelijkertijd het leren oppervlak van je bank, maar dringt niet te
  diep in het leer door waardoor het minder goed kan “ademen.”
• In tegenstelling tot wat er vaak wordt gedacht is klauwolie niet het beste onderhoudsmiddel voor leer. Het is echter wel geschikt 
 om te gebruiken in kleine hoeveelheden.
• Bedenk wel dat leer een natuurlijk materiaal is en dat elk stukje weer een beetje anders is. Het kan zijn 
 dat je meerdere reinigers moet uitproberen voordat je er een vindt die goed op jouw bank werkt.

6. Test de reiniger eerst uit door een klein stukje leer schoon te maken op een plek die niet direct zichtbaar is.
  Doe dit voordat je de reiniger op de hele bank gaat gebruiken. 
• Zorg ervoor dat het leer goed gedroogd is en dat er geen vlekken of verkleuringen achterblijven voordat je de reiniger op de hele bank 
 gaat gebruiken.
• Veel lederreinigers bevatten oplosmiddelen die het leer kunnen verkleuren.

7. Breng de reiniger met een vochtige doek op het leer aan. Dompel de vochtige doek in de reiniger. 
 Oefen enige druk uit en wrijf de reiniger in cirkelvormige bewegingen over het oppervlak van je bank 
• Maak de doek een klein beetje vochtig. Een doek die te vochtig is zal vlekken op het leer achterlaten.
• Begin met de plekken die het minst vuil zijn (maar die toch schoongemaakt moeten worden). Werk dan 
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 naar de plekken toe die vuiler zijn. Op deze manier verspreid je het vuil niet verder over de bank.
• Pak regelmatig een nieuwe doek of maak je doek regelmatig schoon. Breng steeds nieuwe reiniger aan en
  gebruik daarvoor steeds een schoon deel van je doek totdat alle vuile plekken op je bank schoongemaakt zijn.

8. Veeg de overtollige reiniger van je bank. Neem met een schone, vochtige doek elk kussen weer af en spoel je doek in schoon water uit 
 na elk kussen. Gebruik hierbij geen schoonmaakmiddel. Je spoelt nu immers de plekken af die je net schoongemaakt hebt. 

9. Verwijder vlekken. Afhankelijk van het soort vlek en de hardnekkigheid ervan kan dit wel of niet lukken. Vlekken die diep in je bank 
 doorgedrongen zijn of sterke kleurstoffen bevatten kun je misschien niet verwijderen. 
• Ga weer over de vlek heen met een sterke lederreiniger met een licht schurende werking. Je kunt dit ookmet een beetje tandpasta doen.
 Veeg dit dan van je bank af wanneer je klaar bent.Vergeet niet om alle reinigers die je gebruikt eerst op een klein plekje uit te proberen!
• Als de vlek niet gemakkelijk te verwijderen is, blijf er dan niet overheen wrijven. Dit kan het leer beschadigen.
• Bedenk dat het soms beter is om dingen met rust te laten. Overweeg om je kussen gewoon om te draaien, als dat mogelijk is.
• Wanneer niets werkt, schakel dan een professionele schoonmaker in. Hij of zijkan de vlekken voor je verwijderen of je op z’n minst meer
 informatie geven over hoe je deze specifieke vlek kunt verwijderen uit je bank.

10. Droog je bank af. Ga met een droge doek over alle kussens en lucht dan de kamer waarin de bank staat. Zo zorg je ervoor dat je bank 
 zo snel mogelijk droogt. 

11. Breng een speciale conditioner op het leer aan. Breng een klein laagje conditioner op de gehele bank 
 aan wanneer deze helemaal droog is. 
• Gebruik een natuurlijk middel op basis van was voor de beste resultaten.
• Behandel je bank regelmatig met een conditioner of onderhoudsmiddel om het leer te beschermen en soepel te houden. 
 Doe dit tenminste een keer per jaar.
• Poets je bank op met een schone doek zodat het leer gaat glanzen.

TIPS
• Stof je bank regelmatig af, zodat deze gemakkelijker schoon te maken is. Neem je leren bank een keer per week af met een droge doek. 
 Je kunt ook een deken over je leren bank leggen wanneer je deze niet gebruikt.
• Als je een conditioner gebruikt na het schoonmaken van je bank, kijk dan goed na of dit een mild middel is. Gebruik de conditioner 
 niet te vaak; elk half jaar tot een jaar zou voldoende moeten zijn.
• Zorg ervoor dat je je bank beschermt tegen zon en warmte. Je bank zal er dan goed uitzien en in een goede staat blijven.
• Voor sommige schoonmaakmiddelen is het misschien nodig om ze te verdunnen met water voordat je ze gebruikt. Lees van tevoren 
 de aanwijzingen op de verpakking.
• Wanneer je op de bank knoeit of een vlek maakt, maak dit dan zo snel mogelijk schoon. Het is een stuk gemakkelijker om nieuwe 
 vlekken te verwijderen dan oude, opgedroogde vlekken.
• Laat je bank na aankoop professioneel behandelen. Zo blijft je bank in een goede staat.

Waarschuwing
• Vergeet niet om elk middel of elke schoonmaakmethode die je gebruikt eerst uit te testen op een stukje van je bank dat niet direct 
 zichtbaar is.
• Gebruik geen grote hoeveelheden water wanneer je je leren bank schoonmaakt. Laat geen water op je bank liggen.
• Gebruik geen ammoniak, bleekmiddel of andere agressieve  schoonmaakmiddelen op leren meubels.


