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Onderhoudsadvies kranen 
 

Voor het gebruik en de reiniging van de kranen dienen onderstaande voorschriften in acht te 
worden genomen. Eventuele schade en/of klachten kunnen hiermee worden 
voorkomen.Onderhoudsadvies kranenVoorschriften: 
 

•Gebruik alleen reinigingsproducten en/of materialen die speciaal hiervoor zijn    ontwikkeld. 
 
•Gebruik nooit reinigingsproducten en/of materialen die de volgende stoffenbevatten: zoutzuur, 
azijnzuur, of andere bijtende zuren, chloor (of chloorhoudende vloeistoffen). Deze stoffen kunnen 
het product ernstig beschadigen. 
 
•Reinigingsproducten die fosforzuur bevatten mogen alleen worden gebruikt indien deze 
uitsluitend voor de reiniging van sanitair zijn ontwikkeld. 
•Meng nooit verschillende reinigingsmiddelen. Dit is schadelijk en kan gevaarlijk zijn. 
 
•Gebruik nooit reinigingsproducten en/of materialen met een schurende werking, zoals 
schuurpoeder, schuursponzen, polijstmiddelen of microvezeldoeken. 
 
•Volg de instructies van de fabrikant nauwkeurig op voor het gebruik van de desbetreffende 
reinigingsproducten en/of materialen. 
 
•Gebruik niet meer dan de aanbevolen hoeveelheid van het reinigingsmiddel en laat het niet 
langer inwerken dan voorgeschreven door de fabrikant. Let op: het gebruik kan per oppervlak 
verschillen. 
 
•Verwijder kalkafzetting tijdens de reguliere schoonmaak; droog uw kraan na elk gebruik goed af 
met een zachte handdoek om kalkafzetting zoveel mogelijk te voorkomen. 
 
•Breng de reinigingsmiddelen altijd eerst aan op een zachte doek of zachte spons, nooit direct op 
het product, omdat de spray of vloeistof in de openingen en gaten van het product kunnen gaan 
zitten en daar schade kunnen veroorzaken. 
 
•Spoel de producten na het gebruik van reinigingsmiddelen goed schoon met veel water. Zorg 
ervoor dat er geen restanten van reinigingsmiddelen achterblijven op het product. 
 
•Vermijd het gebruik van stoomreinigers. De hoge temperaturen kunnen de toplaag van het 
product beschadigen. 
 
•Reinig het product dagelijks na gebruik met een zachte doek en water, eventueel met een zacht 
reinigingsmiddel (zoals groene zeep). 
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Belangrijk! 
Verzorgingsproducten zoals shampoo, douchegel, vloeibare zeep, haarverf, parfum, af-tershave en 
nagellak kunnen schade veroorzaken. Daarom moet ook hier na gebruik goed nagespoeld worden met 
water. Na het gebruik van de kraan of douche goed drogen met een zachte doek of handdoek. Dit houdt 
de producten langer kalkvrij.  
 
Bewaar reinigingsmiddelen niet in de directe nabijheid van de producten, zoals in het badkamermeubel, 
omdat de dampen schade kunnen veroorzaken. Uitvoeringen oud koper, geborsteld grafiet, mat zwart, 
mat wit en inox.Waterontharders verzuren het kraanwater. Kranen in de uitvoeringen oud koper, 
geborsteld grafiet, mat zwart, mat wit en inox hebben een zachte oppervlaktestructuur, waardoor zuur 
water snel onherstelbare vlekken veroorzaakt. Wij geven geen garantie op zuurvlekken.Bij kranen, 
armaturen en afvoeren kunnen onderlinge tintverschillen aanwezig zijn. Dit geldt voor alle afwerkingen, 
maar komt het vaakst voor bij de uitvoering ‘oud koper’. Dit is onder andere afhankelijk van de 
ondergrond (messing, ABS of PVC).  
 
Daarnaast is de toepassing hierop van invloed. Zo komt een klikwaste of badafvoer bijvoorbeeld veel 
meer in aanraking met stromend water dan de buitenkant van een wastafelkraan. De oppervlakte van 
geborstelde afwerkingen kan daardoor verkleuren. Water met een hoge zuurgraad kan zuurvlekken 
veroorzaken. Datzelfde geldt voor kalkrijk water en kalkvlekken. Droog uw kranen iedere keer na gebruik 
goed af om dit zoveel mogelijk te voorkomen.Voor montage en gebruik van de kranen dienen de 
leidingen goed doorgespoeld te worden. Veel servicemeldingen die wij ontvangen zijn veroorzaakt door 
zand en/of metaaldeeltjes die uit de leidingen in de thermostaat/cartouche zijn terechtgekomen. Hierdoor 
raakt het binnenwerk beschadigd; dit kan leiden tot lekkages of een defect. 

 

 

5 jaar fabrieksgarantie op kranen van 
Sanitaircorner 

Schade of klachten die zijn ontstaan door montagefouten, onzorgvuldig gebruik of verkeer-de reiniging 
vallen niet onder de garantie 


