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HET SCHOONMAKEN VAN SOLID SURFACE WASTAFELS EN OPPERVLAKKEN.

• Dagelijks onderhoud:
Gebruik hiervoor een vochtige doek en een zachte schuurcrème (b.v. Cif) of een gewoon afwasmiddel (b.v. 
Dreft). Maak steeds cirkelvormige bewegingen bij het reinigen. Voor hardnekkige vlekken verwijzen we naar 
de hierna voorgeschreven onderhoudsrichtlijnen. Altijd goed nadrogen met een schone en droge doek of 
keukenpapier. Het nadrogen is essentieel; het voorkomt dat vuil en eventuele zeep- en waterresten worden 
geabsorbeerd en vlekken veroorzaken.

• Water met een PH-waarde van 7 is het meest ideaal voor de wastafel. 

• Een- of tweemaal per week:
Reinig het oppervlak door middel van een afwasmiddel of een schoonmaakmiddel voor harde materialen. 
Gebruik een oplossing van een schoonmaakmiddel voor huishoudelijk gebruik en water en reinig hiermee 
grondig uw wastafel. LET OP! Grondig naspoelen. Altijd goed nadrogen met een schone en droge doek of 
keukenpapier. Het nadrogen is essentieel; het voorkomt dat vuil en eventuele zeep- en waterresten worden 
geabsorbeerd en vlekken veroorzaken. 

Door het gebruik van een natuursteen polish ziet de wastafel er weer uit als nieuw. Zie het etiket voor de 
voorgeschreven gebruiksrichtlijnen.

• Voor hardnekkige vlekken:
Wanneer u gewone huishoudelijke vlekken hebt zoals azijn, koffie, thee, citroensap, verf, ketchup, rode wijn 
en plantaardige producten gebruikt u een natte melamine spons (type wonderspons) en een detergent of 
een ammoniakhoudend schoonmaakmiddel voor harde materialen. Enkel voor uiterst hardnekkige vlekken, 
zoals vlekken veroorzaakt door leliepollen of saffraan, of bij een lichte kras, is het aangeraden de vlek te 
behandelen met een grover nat sponsje en een weinig bleekmiddel. Bleekwater mag maximaal 2 tot 5 
minuten in aanraking komen met het oppervlak. Spoel verscheidene keren met warm water en droog af 
met een zachte doek. Denk eraan het gehele oppervlak te behandelen met een vochtige doek en een zachte 
schuurcrème die u met cirkelvormige bewegingen uitwrijft.

Om kalkafzetting rond afvoer of kranen te verwijderen, gebruikt u een melamine spons (type wonderspons) 
en een gewoon ontkalkingsmiddel voor huishoudelijk gebruik en volgt u de instructies van de producent. 
Spoel verschillende keren met warm water en wrijf droog met een zachte doek. Tot slot de oorspronkelijke 
glans herstellen zoals hiervoor beschreven.

SCHADE VOORKOMEN

• Hitte:
Spoel niet direct kokend water in de wasbak. Plaats daarnaast ook geen zeer warme voorwerpen direct op 
het oppervlak (b.v. krul-/stijltang).

• Krassen:
Net als op alle andere materialen ontstaan op Solid Surface oppervlakkige krasjes door het normale 
dagelijk gebruik:
- Snijden, hakken of schuiven van metaal op Solid Surface is niet aan te raden, het laat gegarandeerd 
krassen achter.
- Op donkere, meer gepigmenteerde kleuren zullen krassen, stof en dagelijks gebruik meer zichtbaar 
worden dan op de lichtere kleuren.

• Vlekken veroorzaakt door chemische stoffen:
Gemorste sterke chemicaliën (b.v. verfafbijtmiddelen, kwastreinigers, schoonmaakmiddelen voor metaal en 
ovens, reinigingsmiddelen met methyleenchloride, zure afvoerontstoppers, nagellakremovers op basis van 
aceton, enz.) moeten onmiddellijk en met overvloedig zeepsop weggespoeld worden om oppervlakteschade 
te voorkomen! Wanneer u nagellak gemorst heeft, kunt u remover zonder aceton gebruiken en het direct 
daarna goed met water spoelen. Wanneer het Solid Surface oppervlak ongemerkt of gedurende langere tijd 
blootgesteld werd aan chemicaliën, kan er schade ontstaan.



A. Verwijder de gemorste vlekken met een zachte doek.
B. Spoel het oppervlak met warm water en droog af met een zachte doek.
C. Gebruik een vochtige doek met een zachte schuurcrème (b.v. Cif).
D. Gebruik een krasvrij schuursponsje** en wrijf over de plek met een afwasmiddel (b.v. Dreft) of een  
 ammoniakhoudend schoonmaakmiddel voor harde materialen (b.v. Mr. Proper, St. Marc).
E. Gebruik een krasvrij schuursponsje** en wrijf over de plek met een bleekmiddel***. Spoel   
 verschillende keren met warm water en droog af met een zachte doek.
F. Gebruik een krasvrij schuursponsje** en wrijf over de plek met een gewoon ontkalkingsmiddel   
 voor huishoudelijk gebruik (b.v. Viakal). Spoel verschillende keren met warm water en droog af   
 met een zachte doek.
G. Gebruik een krasvrij schuursponsje** en wrijf over de plek met een remover zonder aceton. Spoel  
 verschillende keren met warm water en droog af met een zachte doek.
H. Gebruik een krasvrij schuursponsje** en wrijf over de plek met reiniger voor metalen of een   
 remover voor roest. Spoel verschillende keren met warm water en droog af met een zachte doek.
I. Wanneer de vlek toch zichtbaar blijft, kunt u contact opnemen met ons (info@sanibell.nl).
 We kunnen dan eventuele verdere mogelijkheden bekijken.

*     Wrijf steeds met cirkelvormige bewegingen.
**   Gebruik hiervoor de wonderspons (melamine schuim). Dit reinigt grondig maar tast het materiaal niet aan.
Denk eraan het gehele oppervlak te behandelen met de natte spons en een zachte schuurcrème die u met 
cirkelvormige bewegingen uitwrijft.
*** Bleekmiddel kan Solid Surface doen verkleuren en kan achteraf niet verwijderd worden met water.
Bleekwater mag maximaal 2 tot 5 minuten in aanraking komen met het oppervlak.

GEBRUIK & ONDERHOUD - RICHTLIJNEN VOOR VLEKKEN

Gewone huishoudelijke vlekken:

Onderhoudsmethode*

Procedure:

Voor dagelijks onderhoud        A-B-C
Azijn, koffie, thee, citroensap, plantaardige stoffen, verf, ketchup   A-B-C-E-I
Vet en olieresidu’s         A-B-C-E-I
Kalkafzetting, zeep en mineralen       A-B-F-I
Leliepollen, saffraan, een lichte kras, schroeivlekken (sigaretten),   A-B-C-E-I
schoenpoetsmiddel, inkt, markeerstift
Mercurochrome, bloed, rode wijn, parfum      A-B-C-D-E-I
Vlekken van nagellak         A-B-C-G-I
IJzer en roest          A-B-C-H-I
Jodium en schimmel         A-B-C-E-I
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