ONDERHOUD WASTAFELS
& BADKAMERMEUBELEN
Goed onderhoud zorgt ervoor dat uw wastafels
en meubels langer mee gaan.

INHOUD

ALGEMENE INFORMATIE
+31 (0) 186 657 347
info@sanibell.nl

Keramiek/porselein ............................................
Polystone ..............................................................
Onyx/Solid Surface ..............................................
Quartz ...................................................................
Acryl ......................................................................
Natuursteen .........................................................
Spiegelglas ..........................................................
Gemelamineerd hout...........................................
Gelakt hout ..........................................................
Massief hout of met echt hout gefineerd ..........
Garantiebepalingen ............................................

04
06
08
10
12
14
16
19
20
21
26

In onze webshop vindt u de geadviseerde
onderhoudsproducten cq -sets voor de
geleverde badkamermeubelen en wastafels.
Alle producten zijn voorzien van een
gebruiksaanwijzing.

www.sanibell.nl
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PORSELEIN
Het oppervlak van alle keramische/porseleinen wastafels bestaat uit een geglazuurde, dunne, glasachtige laag.
Keramiek kenmerkt zich door de gebruiksvriendelijkheid en het gladde oppervlak. Dat wil niet zeggen dat het
ongevoelig is voor beschadigingen. Harde, vallende objecten kunnen het glazuur beschadigen en dat kan leiden
tot onherstelbare scheuren en oppervlaktebeschadigingen.

VERWIJDEREN VAN VLEKKEN

Voor de dagelijkse reiniging kunt u normale schoonmaakmiddelen, zoals allesreinigers, voor sanitair gebruiken.
Eventuele kalkresten kunnen bijvoorbeeld verwijderd worden met de in de handel verkrijgbare kalkverwijderaars of de
reguliere op azijn gebaseerde schoonmaakmiddelen. Deze zijn het minst agressief en het minst schadelijk voor het
milieu en onze handen.
Het gebruik van schuurmiddelen op basis van zand wordt afgeraden. Door het veelvuldig schuren met deze middelen wordt
de bovenste laag van het glazuur afgeschuurd, waardoor vuil in de toplaag gaat zitten. De polijstmiddelen op basis van krijt
kunnen wel normaal op keramiek gebruikt worden omdat dit zacht is en dat het een polijstende in plaats van een schurende
werking heeft.

REINIGING EN ONDERHOUD

Voor dagelijkse reiniging adviseren we de conventionele
schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen op basis van azijn.
Voor een zachte maar grondige reiniging adviseren wij Cramer
Email Keramik (1). Metalen schaafplekken, vaak grijze lijnen kunnen
makkelijk worden verwijderd met de Cramer Bath-Rubber (2).
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BEHANDELING VAN KRASSEN

Keramiek is bij normaal gebruik dus heel kraswerend. Maar
echte diepe krassen in het oppervlak (meestal het gevolg van
een grove botsing met een zwaar of scherp voorwerp) zijn met de
gebruikelijke schoonmaakmiddelen niet te verwijderen. Kleine
beschadigingen daarentegen kunnen worden hersteld met de
Cramer Touch-up Stick (3) en het Cramer Reparatieset (4) kan
worden toegepast bij iets grotere beschadigingen en bijvoorbeeld
bij impactschade op de randen van de wasbak.
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POLYSTONE
Polystone wastafels hebben een basis van minerale vulstoffen en een polyester/epoxy bindmiddel en zijn
voorzien van een harde kunststof toplaag (gelcoat). Ze zijn gemakkelijk schoon te maken en schoon te
houden met water en de gebruikelijke in de supermarkt verkrijgbare huishoudelijke reinigingsmiddelen.

VERWIJDEREN VAN VLEKKEN
Vlekken zijn door het gladde oppervlak eenvoudig te verwijderen met een vochtige
doek of gewoon met water en een vloeibaar afwas- of reinigingsmiddel. Gebruik geen
chemische middelen zoals bijvoorbeeld bleekwater, haarverf of nagellakverwijderaar/
aceton. Deze middelen kunnen de wastafel onherstelbaar beschadigen en/of verkleuren.
Opmerking: puntige vallende voorwerpen kunnen het oppervlak beschadigen.
Mineraal gegoten composieten zijn gevoeliger voor krassen dan keramiek/porselein en
zijn niet bestand tegen temperaturen die continu hoger zijn dan 65 graden Celsius.

Moeilijk te verwijderen vlekken en lichte, oppervlakkige
krassen kunnen ook verwijderd worden met behulp van de
Cramer Acryl-Mineral (1). De Cramer Touch-up Stick (2) en de
Cramer Reparatieset (3) kunnen worden toegepast bij kleine
beschadigingen.

1

2

3

REINIGING EN ONDERHOUD

Mineraal gegoten composieten mogen alleen worden gereinigd met
een zachte spons/doek en een zandvrije vloeibare reiniger of het
speciale poetsmiddel: Cramer Acryl-Mineral (1) en reinigingsmiddel:
Cramer Mineral-Cast-Cleaner (4).
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ONYX - SOLID SURFICE
Solid surface wastafels en wastafelbladen zijn gemaakt uit massief oppervlaktemateriaal dat is samengesteld
uit natuurlijke mineralen, kleurpigmenten en acrylaten. Een duurzaam, niet poreus en daarom heel hygiënisch
materiaal. Het kan tegen een stootje en is flexibel thermisch te vervormen.

VERWIJDEREN VAN VLEKKEN
Solid Surface is vlekbestendig, maar we adviseren de gemorste vlekken
direct met een zachte doek te verwijderen. Spoel daarna het oppervlak
met warm water en droog af met een zachte doek. Gebruikelijke
zachte huishoudmiddelen (schuurcrème) en een microvezeldoekje
zijn hierbij gewoon te gebruiken. Gebruik geen bijtende of agressieve
schoonmaakmiddelen. Het is belangrijk om het oppervlak na gebruik
goed af te drogen met een schone, zachte doek. Kalkresten verwijdert
u met een gewoon huishoudelijk ontkalkingsmiddel. Hierna wel goed
spoelen met warm water en droog maken met een zachte doek. De
aanwezigheid van kalk in water zorgt ook voor vlekken en daarom
moet het niet de gelegenheid krijgen om het lang in te laten trekken.
Hardnekkigere vlekken verwijdert u met een (ammoniakhoudend)
schoonmaakmiddel. Gemorste chemicaliën moeten direct verwijderd
worden met overvloedig zeepsop.

REINIGING EN ONDERHOUD

Voor de dagelijkse onderhoud van Solid surface oppervlakken wordt
geadviseerd schoon te maken met een zachte spons/doek en een
zandvrije vloeibare reiniger. Voor een intensievere, periodieke reiniging
adviseren wij het speciale poetsmiddel Cramer Acryl-Mineral (1) en
voor de dagelijkse reiniging adviseren wij de Cramer Mineral-CastCleaner (2).

BEHANDELING VAN KRASSEN
Natuurlijk ontstaan er op solid surface ook oppervlakkige krasjes
bij dagelijks gebruik. Deze zijn eenvoudig te verwijderen met een
schuursponsje en een zacht schuurmiddel zoals bijvoorbeeld schuurcrème.
Diepere krassen zijn ook te herstellen omdat het solid surface
materiaal massief en homogeen is. Om glansverschillen of ongewenste
kleurschakeringen te vermijden, wordt geadviseerd om het totale oppervlak
te behandelen. Bij de wat diepere krassen in draaiende beweging opschuren
met korrel 320. Bij nog grotere schade of barsten kunt u het beste contact
opnemen met onze service afdeling.

8

1

2

9

QUARTZ
De Quartz wastafelbladen zijn gemaakt van een zogenaamd composiet steen. Dat wil zeggen: het bestaat voor ruim
93% uit natuurlijke quartzkorrels en voor 7% uit een gepigmenteerd kunststof bindmiddel.

VERWIJDEREN VAN VLEKKEN

Het is belangrijk om gemorste producten direct met ruim voldoende warm water te verwijderen. Het moet voorkomen
worden dat het de steen aantast. Gebruikelijke zachte huishoudmiddelen en een microvezeldoekje zijn hierbij gewoon
te gebruiken. Gebruik geen bijtende of agressieve schoonmaakmiddelen. Het is belangrijk om het oppervlak na gebruik
goed af te drogen met een schone, zachte doek.
Opmerking: ook een waterontharder kan het oppervlak beschadigen.
De waterontharder dient op DH3 te worden ingesteld.

BEHANDELING VAN KRASSEN

Zoals bij elke steensoort kunnen scherpe voorwerpen krasjes achter laten. Vaak herkenbaar als witte sporen. Deze zijn
licht op te wrijven met een zogenaamde wonderspons die bij elke drogist maar ook in de webshop te verkrijgen is. Wrijf
met de spons in cirkelvormige bewegingen tot dat de kras niet meer opvalt. De Quartz wastafels zijn vanuit de fabriek
behandeld met een beschermende coating. Wij adviseren u het product regelmatig te onderhouden met de speciaal
daarvoor ontwikkelde producten.

REINIGING EN ONDERHOUD

Voor de reiniging en onderhoud van oppervlakken hebben we in de webshop een speciale Tenax Care Kit beschikbaar.

Tenax Care Kit (Quartz Textured Surfaces) bevat:
QUARTZ AX CLEANER: geconcentreerd zure ontkalker reinigingsmiddel voor het
verwijderen van hardnekkig vuil – 150 ml spray. Te gebruiken in geval van bijzonder
hardnekkig vuil en kalkaanslag dat niet verwijderd kan worden met producten voor de
normale reiniging van oppervlakken van quartz agglomeraten.
BRIOTOP: gebruiksklaar universeel reinigingsmiddel voor een eenvoudige en snelle
reiniging van alle oppervlakken – 150 ml spray. (Ook in 1 liter verpakking te verkrijgen)
QUARTZ TONER: specifiek herstellend vlekkenmiddel voor quartz (agglomeraten)
– 150 ml flacon. Beschermt de oppervlakken van quartz (agglomeraat) tegen vlekken
en garandeert een herstellend effect van de kleur van deze oppervlakken.
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ACRYL

REINIGING EN ONDERHOUD

Acryl wastafels zijn kunststof wastafels, het materiaal dat we kennen van de douchebakken. Het onderhoud van
uw acryl wastafel is zeer eenvoudig omdat vuil bijna geen kans krijgt zich te hechten op het gladde en poriënloze
oppervlakte.

Voor het normale dagelijkse onderhoud neemt u een zeem of zachte doek
met vloeibaar afwas- of reinigingsmiddel (een vet oplossend spoelmiddel of
allesreiniger). Daarna spoelen met schoon water. Gebruik geen (vloeibaar)
schuurmiddel of schuurspons, u beschadigt daarmee het acryloppervlak.
Gebruik geen stoomreiniger. Eventuele kalkresten verwijdert u met
huishoudazijn. Gebruik geen kalkverwijderaar (zoals bijvoorbeeld voor het
reinigen van warmwaterapparatuur). De chemicaliën kunnen het oppervlak
voorgoed verkleuren. Acryl mag alleen worden gereinigd met zeep, vloeibare niet
schurende badkamerreinigers of het speciale reinigingsmiddel Cramer AcrylMineral (1).

1

BEHANDELING VAN KLEINE KRASSEN
Kleine krassen kunnen worden verwijderd met Cramer Acryl-Mineral (1)
grotere beschadigingen kunnen gerepareerd worden met de
Cramer Touch-Up Stick (2) of de Cramer Repair-Kit (3).
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NATUURSTEEN
Natuursteen is een natuurproduct en kan dus qua kleur en structuur afwijken van wat u in de winkel hebt gezien.
Natuursteen is ook niet ongevoelig voor krassen.

VERWIJDEREN VAN VLEKKEN

Natuursteen is poreus materiaal waardoor er altijd vlekken kunnen
ontstaan. Reinig daarom onmiddellijk na het morsen en houd het
oppervlak stofvrij. Laat de vervuiling zich niet ophopen (make-up,
water, etc.) en spoel de wastafel na gebruik grondig met water en
wrijf droog met een zachte doek.
Bij montage van de natuursteen wastafel mogen er alleen zuurvrije
kit gebruikt worden. Het zou kunnen dat er in andere kitsoorten olie
zit en die trekt onmiddellijk in de steen en geeft dan vlekken die niet
meer te verwijderen zijn.
Zuren en alkalische stoffen zijn erg slecht voor de glanzende toplaag.
Wij adviseren deze materialen niet te gebruiken: zuurhoudende
toilet- en tegelreinigers, ammoniak, schurende (vloeibare)
reinigingsmiddelen, citroen(zuur), azijn, alcohol, ruitenreinigers,
schuursponsjes, staalwol.

BEHANDELING VAN KRASSEN

Natuursteen is niet bestand tegen alle soorten vlekken en
krassen. Een waterafstotende sealer/impregneermiddel gaat
het binnendringen van vloeistoffen tegen. Dit betekent niet dat
het blad hierdoor volledig beschermd wordt. Het is raadzaam om
minstens één keer per jaar het steenoppervlak te beschermen
met een sealer/impregneermiddel.

REINIGING EN ONDERHOUD

Voor de dagelijkse reiniging en onderhoud van de wastafels en
waskommen met de Lithofin Natuursteen Care-Kit wordt het
natuursteen gereinigd, geïmpregneerd en is direct klaar voor
dagelijks onderhoud. Natuursteen Care-Kit is dé onderhoudsset
om uw natuursteen te beschermen en te onderhouden.
Elke set bevat:
•

500 ml Lithofin Vuiloplosser (reinigingsmiddel)

•

250 ml Lithofin Vlekstop MN (impregneermiddel)

•

500 ml Lithofin Easy Clean (onderhoudsmiddel)

•

Een polijst / poets doek en spuitpistool voor de
Lithofin Easy Clean
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SPIEGELGLAS
Het poriënvrije oppervlak van glas is hygiënisch en onderhoudsvriendelijk.

VERWIJDEREN VAN VLEKKEN

Glas kan met milde schoonmaakmiddelen en gebruikelijke glasreinigers worden
schoongemaakt. Chemicaliën of bijtende middelen moeten onmiddellijk met water
worden afgenomen om het glazen oppervlak, de randen en de achterzijde van
het spiegelglas te beschermen. Chemicaliën kunnen ook de zilverlaag aantasten.
Schuren (met een schuurspons) en hard wrijven kunnen ook het glazen oppervlak
beschadigen. Glas is een prachtig product maar glas en kalk gaan niet goed samen.
Glas vereist daarom extra aandacht. Na gebruik het glazen oppervlak en de randen
altijd goed droog maken.

REINIGING EN ONDERHOUD
Glas mag alleen met een niet schurende, zachte doek of spons schoongemaakt worden
(gebruik geen microvezeldoekjes, schuursponsjes en geen krassende of schurende
reinigingsmiddelen). Glazen oppervlakken mogen alleen worden gereinigd met
neutrale reinigingsmiddelen, speciale glasreinigers zoals de Cramer spiegelschuim,
gedenatureerde alcohol of zeep. Het spiegelschuim druipt niet en tast de achterzijde
van het spiegelglas niet aan.
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GEMELAMINEERD HOUT
Melamine houtdecor wordt altijd op spaanderplaat aangebracht. Het hout
wordt hierbij voorzien van een dun laagje melaminehars in een houtmotief.
Dit kan met een glanzende of matte afwerking zijn. Het materiaal wordt door
hitte en druk aangebracht. Dankzij de hars blijft de coating hechten op het
hout. Melamine badkamermeubels hebben een krasvrij en slijtvast oppervlak.

BADKAMERMEUBELEN
Badkamermeubelen zijn gemaakt van:
•
Gemelamineerd hout
•
Gelakt hout
•
Massief hout of met echt hout
gefineerd

ALGEMEEN DAGELIJKS ONDERHOUD
Schoonmaken met een zachte droge doek. Voor het verwijderen van
hardnekkig vuil gebruikt men een vochtige doek met warm water en een
mild reinigingsmiddel. De oppervlakte dient altijd na reiniging gedroogd te
worden. Gebruik bij reiniging nooit schurende, zuur- of oplosmiddelhoudende
of vethoudende reinigingsmiddelen. Als het meubel nat wordt, droog deze dan
zo snel mogelijk. Laat het meubeloppervlak nooit nat of vochtig voor langere
perioden.

Gemorste chemicaliën zoals ontkalkingmiddelen, nagellak remover,
haarkleuringen etc. dienen zo snel mogelijk verwijderd te worden.
Beschadigingen zoals krassen en scheuren op gelamineerde, gefineerde of
gelakte oppervlakten zijn minder waterbestendig. Om opzwelling te voorkomen
is dan extra voorzichtigheid geboden. Bij ernstige beschadigingen adviseren wij
u een specialist te raadplegen.
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GELAKT HOUT

Hoogglans of mat gelakte badkamermeubelen zijn vervaardigd van MDF.
Tijdens het productieproces worden ze voorzien van een laklaag en daarna
gepolijst.

ALGEMEEN DAGELIJKS ONDERHOUD
Schoonmaken met een zachte droge doek. Voor het verwijderen van
hardnekkig vuil gebruikt men een vochtige doek met warm water en een
mild reinigingsmiddel. De oppervlakte dient altijd na reiniging gedroogd te
worden. Gebruik bij reiniging nooit schurende, zuur- of oplosmiddelhoudende
of vethoudende reinigingsmiddelen. Als het meubel nat wordt, droog deze dan
zo snel mogelijk. Laat het meubeloppervlak nooit nat of vochtig voor langere
perioden.
Gemorste chemicaliën zoals ontkalkingmiddelen, nagellak remover,
haarkleuringen etc. dienen zo snel mogelijk verwijderd te worden.
Beschadigingen zoals krassen op gelakte oppervlakten zijn minder
waterbestendig. Om opzwelling te voorkomen is dan extra voorzichtigheid
geboden.

BEHANDELING VAN KRASSEN IN GELAKTE MEUBELEN
Diepe krassen in het oppervlak (meestal het gevolg van een
grove botsing met een zwaar of scherp voorwerp) zijn met de
gebruikelijke schoonmaakmiddelen niet te verwijderen.
Kleine beschadigingen daarentegen kunnen worden hersteld
met de König Kantenfix Premium/bijwerkstift/lakstift.
Deze lakstiften zijn verkrijgbaar in de kleuren van de in
het assortiment beschikbare badkamermeubelen en
zijn geschikt voor het dekkend inkleuren van hoeken,
kanten, groeven, lasnaden en `muizetandjes`.
De lak is sneldrogend, heeft een hoge dekkracht en
is op acrylbasis.
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MASSIEF HOUT OF MET ECHT
HOUT GEFINEERD

Eikenhout heeft van zichzelf een open structuur en neemt gemakkelijk vocht op. Onze met
echt eikenhout gefineerde meubelen worden voorzien met een matte laklaag in de kleur
Natur of met een twee componentencoating van Rubio Monocoat Oil in de kleuren Aqua, Ash
grey, Chocolate of Charcoal. De meubelen die voorzien zijn van massieve panelen hebben
alleen een coating van Rubio Monocoat in de hierboven genoemde kleuren.
Bij het onderhoud van deze meubelen wordt een onderscheid gemaakt tussen meubelen die
naturel (vernis) gelakt zijn. Dat zijn alleen de gefineerde meubelen. Deze transparant gelakte
fineer meubelen in de kleur Natur vergen eigenlijk geen onderhoud. Vernis is een kleurloze laag
die over alle zijden van het hout wordt aangebracht, waardoor het waterdicht wordt. Eigenlijk is het
meubel geplastificeerd, waardoor de eigenschappen van de lak of vernis het meubel beschermen.
Houd er rekening mee dat bij beschadiging van de vernislaag het hout weer vocht op kan nemen.
Krassen, beschadigingen of vlekken zijn helaas niet zelf te verwijderen.
De meubelen die voorzien zijn van een twee componenten Rubio Monocoat Oil - dit kunnen zowel
de meubelen zijn die gefineerd zijn en de meubelen met massieve eikenhouten panelen - zijn er
speciale onderhoudsproducten beschikbaar.

ALGEMEEN DAGELIJKS ONDERHOUD
Echt hout (massief of fineer) dient schoongemaakt te worden met een zachte droge doek.
Daarbij dienen schurende en/of scherpe voorwerpen vermeden te worden.
Voor het verwijderen van hardnekkig vuil gebruikt men een vochtige doek met warm water en een
mild reinigingsmiddel. De oppervlakte dient altijd na reiniging gedroogd te worden. Gebruik bij
reiniging nooit schurende, zuur- of oplosmiddel houdende of vethoudende reinigingsmiddelen.
Als het meubel nat wordt, droog deze dan zo snel mogelijk. Laat het meubeloppervlak nooit nat of
vochtig voor langere perioden. Bij langdurig overmatig contact met water kunnen er witte plekken
in het hout ontstaan. Dan is het vocht in het hout gekomen en gaat het ‘open’ staan.
Tevens kunnen er dan kalkvlekken in het hout ontstaan. Daarnaast kunnen bij eiken zwarte vlekken
ontstaan wanneer het in contact komt met metalen. Het metaal reageert op het looizuur wat in het
eikenhout aanwezig is. Denk hierbij aan metalen potjes en ook bijvoorbeeld parfum
waar ook metaaldeeltjes in zitten.
Gemorste chemicaliën zoals ontkalkingmiddelen, nagellak remover, haarkleuringen etc. dienen
zo snel mogelijk verwijderd te worden. Beschadigingen zoals krassen op massieve, gefineerde
of gelakte oppervlakten zijn minder waterbestendig. Om opzwelling te voorkomen is dan extra
voorzichtigheid geboden.
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VERNIS

RUBIO MONOCOAT
BEHANDELING VAN KRASSEN EN BESCHADIGINGEN –
FINEER MET NATUREL LAK OF FINEER MET RUBIO COATING
Bij de behandeling van krassen in gefineerde meubelen wordt een onderscheid
gemaakt tussen meubelen die met naturel vernis gelakt (kleur Nature) zijn en
meubelen die voorzien zijn van een twee componenten Rubio Monocoat Oil in de kleuren
Aqua, Ash grey, Chocolate of Charcoal.

RUBIO MONOCOAT EASY CARE SET (VLEKKENSET)
Deze set bevat 4 x 100ml flesjes: Monocoat Tannin Remover, Grease Remover,
Limespot Remover en de Soap.
SOAP (1): Geconcentreerd, uiterst economisch qua verbruik.
TANNIN REMOVER (2): Zwarte/looizuur vlekken (bv. kringen/vlekken van
blikjes, bloempotten). Kan ook ingezet worden na waterschade. Kan zowel
gebruikt worden op onbehandelde, geoliede als gewaxte oppervlakken.
LIMESPOT REMOVER (3): Kalkvlekken en andere alkalische vlekken (bv. urine,
meststoffen, roestvlekken, chauffagewater). Kan ook ingezet worden bij witte
kringen.
1

2

3

4

Natur

Aqua

Ash grey

Charcoal

Chocolate

Let op!
Geen Rubio Monocoat
mogelijk.

Krassen en vlekken op gelakte (pag. 20) of gecoate massieve of gefineerde (pag. 21)
houten meubelen moeten zo snel mogelijk worden behandeld cq gerepareerd zodat er
geen verdere schade aan de oppervlakken ontstaat. Gelakte en gefineerde oppervlakten
verouderen en kleur kan naarmate de tijd verstrijkt veranderen. Dat is een natuurlijk
proces en niet tegen te gaan. Het continu blootstellen aan UV straling (zoals direct
zonlicht) kan wel de kleurverandering versnellen.

BEHANDELING VAN KRASSEN IN MASSIEVE MEUBELEN
De massieve meubelen zijn beschermd en gekleurd met een twee componenten Rubio
Monocoat Oil. De volledig massieve eiken panelen zijn altijd op te schuren en kunnen
dan voorzien worden van een nieuwe laag.

GREASE REMOVER (4): Vetvlekken (bv. olijfolie, frietvet, chips, olie).
Zo snel mogelijk na het ontstaan van de vlek aanbrengen, om het indringen van
de vlek te voorkomen.

RUBIO MONOCOAT ONDERHOUDSPAKKET VOOR MEUBELEN
Verkrijgbaar in de kleur van uw meubel: Aqua, Ash grey, Chocolate en Charcoal.
Deze set bevat: .
REFRESH (SPRAY 400 ML) (1); Voor het opfrissen van de beschermende Rubio
Monocoat Oil Plus 2C afwerklaag en het gladmaken van ruwe plekken. De spray
is kleurloos en kan over elke kleur heen gebruikt worden.
OIL PLUS 2C – A (100 ML) (2); Oil Pure voor het ophalen van de kleur en het
bijwerken van de oorspronkelijke Rubio Monocoat Oil Plus 2C afwerklaag bij
bijvoorbeeld krassen en hardnekkige vlekken.
1

22

2

23

TIPS OM PROBLEMEN TE VOORKOMEN MET
GEFINEERDE EN MASSIEVE HOUTEN MEUBELEN:
- Vermijd het gebruik van chemicaliën, zoals chloor, terpentine e.d.
in de buurt van het meubel. Wanneer dit soort stoffen in contact
komen met meubel dan zullen er zeer moeilijk verwijderbare
vlekken ontstaan.
- Ook het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen wordt
afgeraden, omdat deze de olielaag aantasten. Water vormt voor
meubelen met een Rubio Monocoat bescherming geen enkel
probleem.
- Wel dient de oppervlakte altijd na reiniging gedroogd te worden.
- Als het meubel nat wordt, droog deze dan zo snel mogelijk.
Laat het meubeloppervlak nooit nat of vochtig voor langere perioden.
- Dagelijks schoonmaken met water en zeep is niet aan te raden.
- Meubelen die beschermd zijn met Rubio Monocoat niet afwisselen
met andere beschermingsproducten.
- Meubelen die alleen beschermd zijn met een naturel vernislaag niet
behandelen met Rubio Monocoat.
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GARANTIEBEPALINGEN
GARANTIE TERMIJN:
Meubelen :
Wastafels:
Spiegels:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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5 jaar
2 jaar
2 jaar

LED verlichting:
Elektronica:

2 jaar
1 jaar

Binnen de geldende garantietermijn worden alle defecte onderdelen van het badmeubel herleverd.
Hierbij gaat het om materiaal-, constructie- of fabricagefouten.
Daarnaast vallen alle defecten aan mechanische onderdelen, zoals scharnieren, geleiders en ophangsystemen
onder de garantie.
Controleer het badmeubel direct na ontvangst op zichtbare schade en meld dit direct (binnen 2 werkdagen)
bij de leverancier.
Retouren worden enkel geaccepteerd in originele onbeschadigde verpakking.
Artikelen met zichtbare schade mogen niet worden gemonteerd, GEMONTEERD IS GEACCEPTEERD!
Plaats een meubel nooit in de directe omgeving van bad of douche (zone 2) zonder een vaste scheidings
wand, het meubel dient spatwatervrij te worden gemonteerd. Bij overmatig contact met water kan het
badmeubel opzwellen. Zorg altijd voor goede ventilatie.
Laat nooit vochtige handdoeken of washandjes achter op het badmeubel, dit kan zorgen voor opzwelling.
Indien het badmeubel vochtig is na gebruik dient u het af te drogen. Dit om opzwelling van het badmeubel
tevoorkomen.
Opzwellingen vallen niet onder de garantie.
De garantie vervalt bij oneigenlijke aanpassingen en toevoegingen aan onze producten.
Wanneer onder garantie onderdelen zijn geleverd, worden alle kosten zoals montage-, loodgieter- en tegelwerk
kosten niet vergoed.
Bij schade als gevolg van verkeerde montage en lekkage vervalt de garantie.
Kleur- en tintafwijkingen vallen niet onder de garantie
Voorzie een serviceverzoek altijd van een omschrijving van de klacht, aankoopbewijs en duidelijke foto’s.
Het badmeubel dient deugdelijk afgekit te worden met zuurvrije sanitairkit. Wanneer het badmeubel niet of
onvoldoende is afgekit vervalt de garantie.
Laat de elektra te allen tijde plaatsen door een erkend elektromonteur.
Schade aan meubelen welke oorspronkelijk in een toonzaal of op een beurs opgesteld stonden en achteraf zijn
doorverkocht valt niet onder de garantiebepalingen.
Wanneer er buiten de geldende garantiebepalingen een voorval plaatsvindt, kan naar wens een onderdeel
tegen een gereduceerde/coulance prijs herleverd worden.
De badmeubelen dienen geinstalleerd te worden door een erkend installateur.
Maatwerk meubelen kunnen niet retour worden genomen.
Er dient altijd mechanische afzuiging in de badkamer aanwezig te zijn, om opzwelling te voorkomen.

EXTRA ALGEMENE TIP!
Effectieve ventilatie van de badkamer is niet alleen
belangrijk voor het behouden van de kwaliteit en
uiterlijk van het badkamermeubel maar ook bij het
voorkomen van veel problemen. Geverniste, gelakte,
gemelamineerde of geoliede houten meubelen kunnen
best tegen wat nattigheid, maar ze verdragen niet dat het
voortdurend in een vochtige toestand wordt gehouden.

In onze webshop vindt u de geadviseerde onderhoudsproducten
cq -sets voor de geleverde badkamermeubelen en wastafels.
Alle producten zijn voorzien van een gebruiksaanwijzing.

www.sanibell.nl
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Sanibell B.V.
Ferrarilaan 8
3261 NC Oud-Beijerland
Nederland
+31 186 657 347
+31 653 338 385
info@sanibell.nl
www.sanibell.nl
info@sanibell.be
www.sanibell.be
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