Onderhoudsvoorschriften Sealskin baden, dorpels & douchevloeren
B.1

Periodiek reinigen acryl baden & douchevloeren

Zo’n 1 á 2 keer per maand dient het bad en de douchevloer grondig te worden schoongemaakt. Hoe
vaak dit precies moet gebeuren, hangt af van de agressiviteit en hardheid van het water en van hoe
vaak u het bad of douchevloer gebruikt. Daarvoor kan het beste de Sealskin interieur reiniger worden
gebruikt. Deze is beschikbaar bij een Sealskin dealer. Voor verwijdering van kalkafzetting gebruik
Sealskin Sanitair reiniger. In beide gevallen altijd goed spoelen met warm water en drogen met een
zachte doek. De Sealskin onderhoudsproducten zijn verkrijgbaar bij een Sealskin dealer. Kijk voor
verkooppunten op www.sealskin.com.
Schurende, alkalische, zuur- en chloorhoudende schoonmaakmiddelen mogen in geen geval gebruikt
worden. Hetzelfde geldt voor oxidatie- en oplossingsproducten. Gebruik bij het schoonmaken alleen
zachte doeken. Laat geen enkel reinigingsmiddel inwerken en/of opdrogen in het oppervlak. Dit kan
tot onherstelbare vlekken leiden, doordat het oppervlak is aangetast. Spoel het oppervlak met
overvloedig water na en droog het met een zachte doek om kalk- en watersporen te vermijden.
Het wordt ten strengste afgeraden om het bad en de douchevloer te gebruiken voor activiteiten zoals
het verven van kleding of ander textiel. Gebruik ook nooit (agressieve) reinigingsmiddelen zoals
ovenreinigers, gootsteenontstoppers en bleekmiddelen! Dit kan onherstelbare verkleuring van het
oppervlak veroorzaken. Gemorste sterke chemicaliën (bijv. nagellakremovers) onmiddellijk en met
overvloedig zeep wegspoelen om schade te vermijden aan het oppervlak.

B.2

ALLURE dorpels & douchevloeren

ALLURE dorpels & douchevloeren zijn gemaakt van solid surface. Solid surface is een massief, niet
poreus. Solid surface is een massief, niet-poreus homogeen materiaal, bestaande uit een kunsthars op
polyester basis en minerale vulstoffen met kleurgranulaten voor de verschillende kleureffecten. De
producten worden gegoten. Dit procedé zorgt ervoor dat de structuur en kleurtint van ieder product
uniek is. Dit maakt ALLURE zo bijzonder. De ALLURE producten beschikken over een natuursteen
uitstraling en voelen aangenaam warm aan. Door de zijde matte optiek is ALLURE perfect te
combineren met de betegelde badkamervloer.
Frequent reinigen van ALLURE draagt bij om de oorspronkelijke schoonheid te behouden en het
voorkomt dat tekenen van slijtage in de tijd zichtbaar worden. Door de dichte, poriënvrije structuur
laten vlekken zich, bij dagelijks onderhoud, gemakkelijk verwijderen. Droog de douchevloer na gebruik.
Voor regulier onderhoud kan worden schoongemaakt met Sealskin interieurreiniger. Voor
verwijdering van kalkafzetting gebruik Sealskin Sanitair reiniger. In beide gevallen altijd goed spoelen
met warm water en drogen met een zachte doek. De Sealskin onderhoudsproducten zijn verkrijgbaar
bij uw Sealskin dealer. Kijk voor verkooppunten op www.sealskin.com.

Gebruikssporen of krassen in het oppervlak kunnen met een zacht schuurmiddel of met een
schuurspons (Scotch-Brite®) worden behandeld. Test het resultaat eerst op een niet zichtbare plaats.
Wrijf steeds met cirkelvormige bewegingen. Spoel meerdere malen met warm water en droog na met
een zachte doek. Om glansonderscheid of schakeringen te vermijden, wordt aanbevolen het gehele
oppervlak te behandelen. Het wordt ten strengste afgeraden om de douchevloer te gebruiken voor
activiteiten zoals het verven van kleding of ander textiel. Gebruik ook nooit (agressieve)
reinigingsmiddelen zoals ovenreinigers, gootsteenontstoppers en bleekmiddelen! Dit kan
onherstelbare verkleuring veroorzaken. Gemorste sterke chemicaliën (bijv. nagellakremovers)
onmiddellijk en met overvloedig zeep wegspoelen om schade te vermijden aan het oppervlak.

B.3
Dagelijks reinigen
Regelmatig schoonmaken na gebruik zorgt voor de beste bescherming tegen vuil en kalk. Daarbij is het
voldoende wanneer u het bad of douchevloer met warm en dan met koud water afspoelt. Vervolgens
maakt u de oppervlakte met een handdoek droog. De badkamer dient tijdens en na gebruik voldoende
gelucht worden. Dit voorkomt schimmelvorming.

