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Advies voor de juiste reiniging en onderhoud van een keramisch toilet. 
Onze producten zijn gemaakt met grondstoffen van hoge kwaliteit die de lange levens- 
duur van het product garanderen. Hier zijn enkele richtlijnen om de vorming van ziekte-kiemen 

en bacteriën in de badkamer te voorkomen. 

 

Reiniging en onderhoud. 
Sanitaircorner beveelt aan om altijd gebruik maken van zachte microvezel doeken, een stof die  
uitermate geschikt is voor keramiek, om de lelijke watervlekken te elimineren.  
Lees bovendien zorgvuldig de instructies van het gebruikte wasmiddel met inachtneming  
van de toepassingstijden. Voor een goede reiniging en onderhoud van keramisch sanitair  
is het niet aan te raden om schurende reinigingsmiddelen, alcohol-gebaseerde reinigings- 
middelen, sterke zuren en/of aceton te gebruiken. Bovendien, regelmatige reinigen met  
bleekwater en warm water zal water vlekken verwijderen en het toilet ontsmetten. Tot  
slot, voor een glimmend toilet zonder kalkaanslag raden we het gebruik van witte azijn  
aan om de vlekken op te lossen. 

 

Het reinigen van mat gekleurd sanitair. 
Mat gekleurde keramische sanitair is gemaakt van een zeer slijtvast, waterdicht en duur- 
zaam materiaal, dat tegelijkertijd microporeus is. Ondanks het feit dat er een zeer laag  
niveau van absorptie van vlekken is, vereist mat sanitair een andere behandeling dan de  
meer voorkomende geglazuurde keramiek. Het blijft nog steeds een zeer eenvoudig op- 
pervlak om schoon te maken zonder extreme voorzichtigheid of speciale aandacht. Bij de  
keuze tussen mat- of glanzend keramisch sanitair zal de reiniging geen doorslag geven.  
De enige voorzorgsmaatregel betreft in feite dat het gebruik van agressieve reinigings- 
middelen, net zoals bij geglazuurd keramiek, moet worden vermeden. Dit omdat ze de  
neiging hebben om de oppervlakken geel, glanzend of poreus te maken. Er kunnen dan  
vlekken, kringen, strepen of vingerafdrukken ontstaan. Om het oorspronkelijke, mooie, ui- 
terlijk van uw matte keramische sanitair voor een lange tijd te behouden en te voorkomen  
dat ze lelijk worden is het daarom beter zijn om reinigingsmiddelen zonder oppervlakte- 
actieve stoffen, citroenzuur of andere ontkalkingsstoffen te gebruiken. 

 

Hoe ze na verloop van tijd schoon te maken en te onderhouden. 
Voor de gewone reiniging is het aanbevolen om een mild schoonmaakmiddel speci- 
fiek voor mat keramische sanitair of een eenvoudige oplossing van zuivere alcohol of  
ammoniak verdund in water te gebruiken. 


