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Plaatmateriaal

Technische Fiche
EGGER EUROdekor
Materiaalbeschrijving:
Decoratief, gemelamineerd plaatmateriaal uit
hout, dragermateriaal naar keuze als EUROSPAN kale spaanplaat, EGGER MDF of
EGGER OSB Combiline.

Toepassing:
Decoratief plaatmateriaal voor gebruik binnen.

Reinigings- en onderhoudsvoorschriften
De EURODEKOR gemelamineerde platen hebben door hun sterke, hygiënische en dichte oppervlakken geen speciaal onderhoud nodig. De oppervlakken zijn over het algemeen gemakkelijk te reinigen. Dat geldt ook voor de oppervlakken met een
structuur.
Aanbevolen reinigingstoepassingen bij verschillende vervuilingsgraden:

LICHTE, RECENTE VERVUILING
Reinig met een papieren doek, met zachte, propere doekjes (droog/vochtig) of met een spons. Als u de platen nat reinigt,
moet u ze daarna met absorberend keukenpapier of een microvezeldoek droogwrijven.
Voorkomen van strepen
Strepen ontstaan dikwijls door te reinigen met organische oplosmiddelen, koud water en meermaals gebruikte doeken of zeemlappen. Om vlekken of strepen bij het reinigen te vermijden is het raadzaam nog eens met een doek met warm water over het
oppervlak te gaan en daarna droog te wrijven met keukenpapier of een microvezeldoek.

NORMALE VERVUILING – LANGERE INWERKTIJD
Reinig met warm water, een propere poetsdoek of microvezeldoek, een zachte spons of zachte borstel. Gebruik in de handel
courant verkrijgbare schoonmaakproducten, groene of huishoudzeep, zonder schurende bestanddelen. Veeg de plaat vervolgens af met proper water en verwijder het resterende reinigingsmiddel helemaal om strepen te voorkomen. Wrijf het oppervlak daarna droog met schone poetsdoeken of keukenpapier.
Reinigingsmiddelen die u in geen geval mag gebruiken, zijn:
Schurende middelen (schuurpoeder, schuursponsen, staalwol)
Polijstmiddelen, wasmiddelen, meubelreinigers, bleekmiddelen
Reinigingsmiddelen met sterke zuren en sterke zure zouten
Stoomreinigers

Onderhouds- en gebruiksaanwijzing voor matte oppervlakken zoals ST9
Bij oppervlakken in matte uitvoering gaat het om een uitvoering die er zo natuurlijk mogelijk uitziet en aanvoelt. Het oppervlak
heeft dan de uitstraling van een massief houten oppervlak in geoliede of mat gelakte uitvoering. Net zoals bij hoogglansoppervlakken of oppervlakken uit massief hout moet u bij het onderhoud van die matte oppervlakken met een aantal dingen
rekening houden.
In principe kunnen, net zoals bij andere kunststofoppervlakken, normale vuilresten zonder problemen worden verwijderd.
Belangrijk is dat u hierbij altijd een vochtige doek gebruikt. U mag in geen geval bijtende schuurmiddelen/-poeder, staalwol,
polijstmiddelen, wasmiddelen, meubelreinigers, bleekmiddelen, reinigingsmiddelen met sterke zuren of stoomreinigers gebruiken!
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De reden hiervoor is dat deze middelen, net als te ruwe doeken of schuursponzen, blijvende glanssporen of glansplekken
veroorzaken als u te hard wrijft of schuurt, wat betekent dat oppervlak onherroepelijk is beschadigd.
Vetresten moeten zo snel mogelijk - ten laatste binnen de 48 uur -verwijderd worden, omdat een te lange inwerking
ook tot een beschadiging van het oppervlak kan leiden.

AANWIJZINGEN VOOR REINIGEN VAN DIEPE STRUCTUREN ZOALS ST22
Het diepe oppervlak van structuren zoals de ST22 Matex lijken gevoeliger te zijn voor vervuiling en beschadiging van het
oppervlak. Dit gevoel is echter subjectief want labotests hebben uitgewezen dat deze structuur dezelfde gewoonlijk hoge
weerstandsgraad zoals bij alle EURODEKOR gemelamineerde platen vertoont. Hiervoor is de indeling in matte en glanzende
oppervlakken verantwoordelijk, welke vergeleken met andere structuren op de markt de weerstand tegen krassen en polijstsporen verhoogt.
Het reinigen kan gebeuren op dezelfde manier als hierboven beschreven. Het poetsdoek moet wél in de richting van de
structuur gebruikt worden. Deze informatie wordt bevestigd door de ervaringen opgedaan bij het gebruik als front. Zelfs
in combinatie met zeer lichte decoren laat de ST22 zich probleemlos reinigen.

Pagina 3 van 72

Hoogendoorn MBI ®

Onderhoudsvoorschriften

TECHNISCHE FICHE
AANBEVELINGEN VOOR REINIGING EN GEBRUIK
EGGER LAMINAAT

Reiniging
Dankzij het duurzame, hygiënische en ondoordringbare laminaatoppervlak vraagt EGGER laminaat geen bijzonder onderhoud.
Het oppervlak bestaat uit decorpapier geïmpregneerd met melaminehars en is over het algemeen gemakkelijk te reinigen. Dat
geldt ook voor gestructureerde oppervlakken. U hoeft geen onderhoudsmiddelen te gebruiken. Meubelpolish en reinigingsmiddelen met was hebben de neiging de oppervlaktestructuur van het laminaat op te vullen en zich op te bouwen tot een vuilbindende laag. Daarom mogen deze producten niet worden gebruikt. EGGER laminaatoppervlakken moeten regelmatig worden
gereinigd. Indien nodig mogen zachte reinigingsmiddelen worden gebruikt. De reinigingsmiddelen mogen vooral geen schurende of slijpende bestanddelen bevatten, omdat die het glansniveau beïnvloeden en krassen veroorzaken. Alle soorten vlekken kunnen voorkomen, van lichte en verse tot sterke en hardnekkige vlekken, veroorzaakt door de meest uiteenlopende
stoffen. Daarom is de juiste manier van reinigen belangrijk. Door de talloze mogelijkheden dient rekening te worden gehouden
met de bijgevoegde tabel (zie pagina 2 en 3). In de tabel vindt u, afhankelijk van de vervuilingsgraad, reinigingsinstructies en
verklarende voorbeelden bij speciale problemen. Het spreekt voor zich dat u bij de eerste reinigingspoging altijd de zachtste
methode moet gebruiken.

Gebruik
Vlekken of gemorste stoffen zoals thee, koffie, wijn enz. worden best onmiddellijk schoongemaakt, want hoe langer de stoffen
kunnen inwerken, hoe moeilijker ze kunnen worden verwijderd. → Bij dagelijks gebruik dient u met de volgende aanbevelingen rekening te houden:
Door het uitdrukken van brandende sigaretten op laminaatoppervlakken wordt het oppervlak beschadigd. Gebruik steeds een asbak.
Laminaatoppervlakken mogen niet als snijvlak worden gebruikt, omdat messneden ook op duurzaam laminaat
snijsporen achterlaten. Gebruik steeds een snijplank.
Heet kookgereedschap, zoals potten en pannen, dat recht van de kookplaat of uit de bakoven komt, mag niet rechtstreeks op het laminaat worden gezet, omdat door de warmte-inwerking het glansniveau kan veranderen of het oppervlak kan worden beschadigd. Gebruik steeds een onderlegger.
Gemorste vloeistoffen moeten altijd onmiddellijk worden opgenomen of verwijderd, omdat het langer inwerken van
bepaalde stoffen het glansniveau van het laminaatoppervlak kan beïnvloeden. Vooral bij uitsnijdingen en verbindingen moeten gemorste vloeistoffen steeds zo snel mogelijk worden opgeveegd.
Deze aanbevelingen gelden vooral voor matte en glanzende laminaatoppervlakken, die opvallen door hun uitzicht en structuur, maar
waarop gebruikssporen snel zichtbaar zijn. In principe voldoet EGGER laminaat aan de hoge EGGER kwaliteitsstandaard en de geldende normen en voorschriften. EGGER laminaat wordt volgens EN 438-2:2005 met betrekking tot alle relevante kwaliteitseisen getest.

De op de desbetreffende toepassingen afgestemde laminaateigenschappen voldoen aan deze eisen. De toepassingsgebieden, kwaliteitseisen, technische gegevens en levervormen vindt u op de overeenkomstige fiches.
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VOLG ONZE AANWIJZINGEN OP MET BETREKKING TOT REINIGING EN ONDERHOUD
VAN DUROPAL-HPL! De volgende informatie heeft betrekking op de oppervlakken van decoratieve Duropal-HPL volgens EN 438 en hieruit vervaardigde elementen. De reinigingstips
gelden zowel voor verontreinigingen- bij normaal gebruik alsook voor grovere vervuilingen,
die bij de ver-werking en montage van Duropal-HPL-elementen kunnen ontstaan. De reiniging van de Duropal-metaallaminaten wordt gedaan met een zachte doek en een mild reinigingsmiddel zonder polijstende bestanddelen. Hardnekkige vlekken worden verwijderd met
wasbenzine. Het gebruik van aceton wordt afgeraden.
ALGEMENE AANWIJZINGEN
Duropal-HPL heeft wegens zijn robuuste, hygiënische en gesloten oppervlak geen bijzondere verzorging nodig. Het is eenvoudig te reinigen.
Speciale reinigingsmiddelen zijn overbodig. Meubellakken en washoudende reinigingsmiddelen mogen niet worden gebruikt. Bij de reiniging heeft het gebruik van milde middelen
de voorkeur. In het bijzonder mag u geen middelen gebruiken, die schurende bestanddelen
bevatten.
Soms moeten bij vervuilingen speciale middelen worden toegepast, die bijtend of brandbaar
kunnen zijn en/of oplosmiddelen bevatten. In deze gevallen moeten de desbetreffende
-veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd en moeten de ruimten voldoende worden geventi-leerd. De af fabriek aangebrachte varianten-aanduiding bestaat uit een in water oplosbare stempelinkt en moet daarom uitsluitend met water worden verwijderd.
AANBEVOLEN REINIGINGSMIDDELEN
Er worden reinigingstips verstrekt en tevens wordt er nadere uitleg gegeven over specifieke
problemen. Het spreekt voor zich, dat altijd eerst moet worden begonnen met de mildste
methode.

Lichte, recente vervuiling

Normale vervuiling, langere inwerking

Sterke, hardnekkige vervuiling, oude vlekken
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STOF, VUIL, STOF-VET-MENGSEL, POTLOOD, KRIJT
Papieren reinigingsdoekjes; zachte, schone doeken (droog of vochtig); spons en dergelijke. Bij vochtige reiniging met absorberende papieren reinigingsdoekjes nawrijven.
Schoon, heet water, schone poetslappen of doeken, zachte spons of borstel. Zeer geschikt zijn in heet
water gedrenkte microvezeldoeken. Gangbaar reinigingsmiddel zonder schurende bestanddelen,
waspoeder, groene zeep of huishoudzeep afhankelijk van de vervuilingsgraad laten inwerken, vervolgens geheel verwijderen om de vorming van strepen te vermijden. Met absorberende, schone lap
(beter nog: papieren reinigingsdoekjes) droogmaken, lappen vaak verwisselen.
VET, OLIE, VINGERAFDRUKKEN, VILT- EN MARKERINGSSTIFT, INKT, NICOTINEAANSLAG, RUBBERSPOREN

Reinigingsmethode zoals bij stof, vuil, potlood en krijt.
Reinigingsmethode zoals bij stof, vuil, potlood en krijt. Organische oplosmiddelen, bijv. aceton, spiritus, benzine, nagellakremover.
Wasmiddel of uit wasmiddel en water vervaardigd papje gedurende de nacht laten inwerken; vloeibare
reiniger met zeer fijn polijstkrijt. Niet gebruiken bij hoogglansoppervlakken! Mild bleekmiddel (met
restricties). Toepassing slechts af en toe! Bleekmiddel moet na een korte inwerkduur- (10-15
minuten) geheel worden verwijderd!
KALKRESTEN, KALKRANDEN (WATERRANDEN), ROEST
Reinigingsmethode zoals bij stof, vuil, potlood en krijt.
Reinigingsmethode zoals bij stof, vuil, potlood en krijt.
Wasmiddel of uit wasmiddel en water vervaardigd papje gedurende de nacht laten inwerken; vloeibare
reiniger met zeer fijn polijstkrijt. Niet gebruiken bij hoogglansoppervlakken! Mild bleekmiddel (met
restricties). Toepassing slechts af en toe! Bleekmiddel moet na een korte inwerkduur- (10-15
minuten) geheel worden verwijderd! Bij zeer sterk hechtende verontreinigingen met kalk eventueel
ook zuurhoudende reinigingsmiddelen toepassen (10% azijn- of citroenzuur).

KOFFIE, THEE, VRUCHTENSAPPEN, SUIKEROPLOSSINGEN
Reinigingsmethode zoals bij stof, vuil, potlood en krijt.
Reinigingsmethode zoals bij stof, vuil, potlood en krijt.
Wasmiddel of uit wasmiddel en water vervaardigd papje gedurende de nacht laten inwerken; vloeibare
reiniger met zeer fijn polijstkrijt. Niet gebruiken bij hoogglansoppervlakken! Mild bleekmiddel (met
restricties). Toepassing slechts af en toe! Bleekmiddel moet na een korte inwerktijd- (10-15 minuten) geheel worden verwijderd!
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WASRESTEN, WASKRIJT
Reinigingsmethode zoals bij stof, vuil, potlood en krijt.

Reinigingsmethode zoals bij stof, vuil, potlood en krijt. Organische oplosmiddelen, bijv. aceton, spiritus, benzine, nagellakremover. Paraffine en wasresten mechanisch verwijderen. Krassen ver-mijden,
kunststof of houten spatel gebruiken. Resten met vloeipapier afstrijken.
Wasmiddel of uit wasmiddel en water vervaardigd papje gedurende de nacht laten inwerken; vloeibare
reiniger met zeer fijn polijstkrijt. Niet gebruiken bij hoogglansoppervlakken! Mild bleekmiddel (met
restricties). Toepassing slechts af en toe! Bleekmiddel moet na een korte inwerktijd- (10-15 minuten) geheel worden verwijderd!
LIPPENSTIFT, SCHOENCRÈME, BOENWAS, WASPOLITOER, UNIVERSELE STIFT
Reinigingsmethode zoals bij stof, vuil, potlood en krijt.
Reinigingsmethode zoals bij stof, vuil, potlood en krijt.
Organische oplosmiddelen, bijv. aceton, spiritus, benzine, nagellakremover.
Wasmiddel of uit wasmiddel en water vervaardigd papje gedurende de nacht laten inwerken; vloeibare
reiniger met zeer fijn polijstkrijt. Niet gebruiken bij hoogglansoppervlakken! Mild bleekmiddel (met
restricties). Toepassing slechts af en toe! Bleekmiddel moet na een korte inwerktijd- (10-15 minuten) geheel worden verwijderd!

BACTERIOLOGISCHE VERONTREINIGINGEN (ZEEPRESTEN, HUIDEPITHEEL, ZIEKTEVERWEKKERS, BLOED, URINE, UITWERPSELEN)
Reinigingsmethode zoals bij stof, vuil, potlood en krijt.
Reinigingsmethode zoals bij stof, vuil, potlood en krijt.
Aanvullende behandeling met desinfectiemiddel volgens de desbetreffende bepalingen. Reiniging met
stoom is mogelijk.
Wasmiddel of uit wasmiddel en water vervaardigd papje gedurende de nacht laten inwerken; vloeibare
reiniger met zeer fijn polijstkrijt. Niet gebruiken bij hoogglansoppervlakken! Mild bleekmiddel (met
restricties). Toepassing slechts af en toe! Bleekmiddel moet na een korte inwerktijd- (10-15 minuten) geheel worden verwijderd!
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SCHADUWEN NA BEHANDELING MET OPLOSMIDDELEN (STREPEN)
Reinigingsmethode zoals bij stof, vuil, potlood en krijt.
Reinigingsmethode zoals bij stof, vuil, potlood en krijt.

IN WATER OPLOSBARE KLEUREN, BEITSEN, DISPERSIEVERVEN, LIJMEN, DISPERSIEMIDDELEN (PVAC)

Reinigingsmethode zoals bij stof, vuil, potlood en krijt.
Reinigingsmethode zoals bij stof, vuil, potlood en krijt.
Water of organische oplosmiddelen.
Met water of organische oplosmiddelen weken, vervolgens losmaken resp. aftrekken.
OPLOSMIDDELHOUDENDE LAKKEN, VERVEN EN LIJMEN (LAKRESTEN, -SPATTEN, SPUITVERF EN STEMPELINKT)
Organische oplosmiddelen.
Organische oplosmiddelen, bijv. aceton, spiritus, benzine.
Bij seriematige verwerking van lijmen en lakken wordt aangeraden om vooraf te overleggen met de
fabrikant, welke reinigingsmiddelen het geschiktst zijn voor de verwijdering van mogelijke door fabricage ontstane vervuilingen.
Met water of organische oplosmiddelen weken, vervolgens losmaken resp. aftrekken. Kleurstofresten
kunnen na te zijn opgedroogd soms mechanisch worden verwijderd.
TWEECOMPONENTENLAKKEN EN -LIJMEN ALSOOK KUNSTHARSEN, BIJV. UREUMHARS
Deze direct verwijderen! Water of organische oplosmiddelen.
Reiniging alleen vóór uitharden mogelijk!
Direct na contact met water of organische oplosmiddelen verwijderen.
Bij seriematige verwerking van lijmen en lakken wordt aangeraden om vooraf te overleggen met de
fabrikant, welke reinigingsmiddelen het geschiktst zijn voor de verwijdering van mogelijke door fabricage ontstane vervuilingen.
Geen reiniging meer mogelijk! Resten van uitgeharde condensatie- en reactiehars-lijmen laten zich na
uitharding over het algemeen niet meer verwijderen.
SILICONEN, AFDICHTINGSMATERIALEN, MIDDELEN VOOR MEUBELVERZORGING
Droog afwrijven; siliconenverwijderaar.
Siliconenverwijderaar.
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Wat is HPL?
HPL is de afkorting van High Pressure Laminate, ook wel laminaat of kunststofplaat genoemd. High
Pressure Laminate (HPL) is een combinatie van papierpulp en fenolhars, met een harde toplaag
van melaminehars. Melaminehars is de hardste synthetisch gemaakte organische stof. Hieruit resulteert ook de grote kras- en slijtvastheid van de HPL. De taaie en elastische fenolkern maakt het
materiaal slagvast. Deze eigenschappen gaan gepaard met een verregaande bestendigheid tegen
chemicaliën en een grote hittebestendigheid.

Productieproces
HPL is samengesteld uit een aantal lagen. Een harde transparante kunsthars bovenlaag (melamine)
met daaronder een in kleur en dessin bedrukte papieren décorlaag. Vervolgens worden enkele lagen
met fenolhars geïmpregneerd kraftpapier aangebracht. Dit pakket wordt onder hoge druk en bij een
zeer hoge temperatuur samengeperst tot een harde bekledingsplaat met een dikte van 0,7 mm. Deze
HPL-toplaag kan vervolgens worden aangebracht op een ondergrond, van bijvoorbeeld watervast
multiplex.

HPL opbouw

•
•
•

Overlay met melaminehars

Decoratief vel papier gedrenkt in melaminehars
Kernpapier (4-10 lagen) met fenolhars
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ONDERHOUD EN EIGENSCHAPPEN

HPL is een zeer sterk materiaal dat goed tegen krassen en hogere temperaturen kan. Het oppervlak is glad en niet poreus, waardoor het hygiënisch is en gemakkelijk schoon te houden. Hierdoor is HPL relatief onderhoudsvriendelijk. Wanneer u op de volgende punten let, zult u nog langer plezier hebben van uw met HPL afgewerkte meubelen of keukenbladen:











Pas op met hete voorwerpen (zoals pannen). Plaats hete voorwerpen nooit direct op het
blad, gebruik altijd een onderzetter. 
Scherpe voorwerpen kunnen krassen veroorzaken. Gebruik daarom altijd een snijplank
als u iets wilt snijden of hakken. Doe dit nooit rechtstreeks op uw blad. Dit blad is goed bestand tegen de gebruikelijke "zachte" huishoudmiddelen. 
Agressieve stoffen moeten echter worden weggespoeld zodra ze op het blad terecht
komen. 
Zware voorwerpen zoals bierkratten en boodschappenkratjes kunnen door schuiven krassen veroorzaken. 
Met meubelen waarin HPL is verwerkt moet u (vooral ’s winters) wel oppassen in de huiskamer. Als een tafel langdurig te dicht bij een warmtebron (centrale verwarming of open haard)
staat, bestaat het risico dat de warmte doordringt in het onderliggende materiaal, dat meestal
veel gevoeliger is voor aanhoudende hitte. 

Onderhoud en verzorging
Dankzij het sterke, hygiënische oppervlak heeft HPL geen speciale verzorging nodig. Het is eenvoudig schoon te maken en er zijn geen speciale schoonmaakmiddelen benodigd. Gebruik nooit
(vloeibare) schuurmiddelen of schuursponsjes.
Algemene richtlijnen:
Normaal, dagelijks vuil kan worden verwijderd met een zachte, vochtige doek. Verwijder vuil en vlekken het liefst direct. Hardnekkiger vlekken en aangekoekte resten kunnen verwijderd worden met een
sopje van zachte zeep of gebruikelijke milde (niet schurende) huishoudelijke schoonmaakmiddelen.
Bij het schoonmaken moeten de mildst mogelijke middelen worden gebruikt. In het bijzonder moet u
geen middelen gebruiken die schurende bestanddelen bevatten. Deze laten krassen achter, of maken
het materiaal dof. Eventuele resten van schoonmaakmiddelen kunt u verwijderen met schoon water,
waarna u met een droge schone doek het materiaal weer mooi glanzend maakt. Als het oppervlak, na
de behandeling van een vlek, een doffe indruk geeft, bereikt u vaak een mooi resultaat met een azijnoplossing of met Glassex. Gebruik geen meubelpoetsmiddelen en middelen die wax bevatten. Deze
laten namelijk een laag op het oppervlak achter die gemakkelijk verkleurt, vlekt en vegen kan achterlaten. Erg hardnekkig vuil en oude vlekken kunnen worden verwijderd met organische oplosmiddelen
(ethyl alcohol, aceton, e.d.). In uitzonderlijke gevallen zult u speciale schoonmaakmiddelen moeten
gebruiken die mogelijk bijtend zijn, oplosmiddelen bevatten of ontvlambaar zijn. Volg in deze gevallen
de relevante voorzorgsmaatregelen op en ventileer de ruimte goed. Meer specifieke informatie over
reiniging en verzorging van HPL vindt u in het volgende hoofdstuk. Beschadigingen als gevolg van
normale slijtage of onoordeelkundig gebruik vallen buiten de garantie.
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VLEKKEN
Informatie over schoonmaken en uitleg over specifieke problemen die zich voor kunnen doen worden
hieronder beschreven.
1. Geldt voor licht, recent vuil
2. Geldt voor normaal, hardnekkiger vuil
3. Geldt voor zeer hardnekkig vuil en oude vlekken.
Wij adviseren om de mildste methode (1) altijd het eerst te proberen en bij onvoldoende resultaat de overige methodes te raadplegen.
Stof, vuil, een mengeling van stof en vet, potloodstrepen, krijt
1. Keukenpapier, zachte schone doek (droog of vochtig), spons of iets dergelijks. Als u vocht
hebt gebruikt om het oppervlak schoon te maken, drogen met absorberend keukenpapier.
2. Schoon, heet water, schone doek, zachte borstel of spons. Een microfiber doek met heet
water is bij uitstek geschikt.
Schoonmaakmiddelen zonder schurende bestanddelen, waspoeder, zachte of harde zeep altijd
laten weken, afhankelijk van hoe vuil het oppervlak is. Verwijder de resten goed om streepvorming
te voorkomen. Droogvegen met een schone, absorberende doek (liefst keukenpapier), verschoon
deze doek regelmatig.
Vet, olie, vingerafdrukken, vilt- en markeerstift, inkt, nicotine aanslag, rubber strepen.
1. Schoonmaken als beschreven onder stof, vuil, potlood en krijt.
2. Schoonmaken als beschreven onder stof, vuil, potlood en krijt.
Organische oplosmiddelen, bv. aceton, ethyl alcohol, benzine, nagellakremover.
3. Wasmiddel of een papje van wasmiddel en water een nacht laten inweken. Vloeibaar
schoonmaakmiddel met een licht schurende werking; milde bleekmiddelen (voorzichtig en
met mate). Deze middelen mogen alleen incidenteel worden gebruikt!
Kalkaanslag, water vlekken, roest
1. Schoonmaken als beschreven onder stof, vuil, potlood en krijt.
2. Schoonmaken als beschreven onder stof, vuil, potlood en krijt.
3. Wasmiddel of een papje van wasmiddel en water een nacht laten inweken. Vloeibaar
schoonmaakmiddel met een licht schurende werking; milde bleekmiddelen (voorzichtig en
met mate). Deze middelen mogen alleen incidenteel worden gebruikt! Op specifieke hardnekkige kalkaanslag kunt u ook een zuur schoonmaakmiddel proberen (10% azijn of citroenzuur).
Koffie, thee, vruchtensap, suikeroplossingen
1. Schoonmaken als beschreven onder stof, vuil, potlood en krijt.
2. Schoonmaken als beschreven onder stof, vuil, potlood en krijt.
3. Wasmiddel of een papje van wasmiddel en water een nacht laten inweken. Vloeibaar
schoonmaakmiddel met een licht schurende werking; milde bleekmiddelen (voorzichtig en
met mate). Deze middelen mogen alleen incidenteel worden gebruikt!
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Decolegno
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Decolegno
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Solid materiaal
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HI-MACS® onderhoudsdocument
Wat is HI-MACS®?
HI-MACS® bestaat voor 75% uit een gezuiverde Aluminiumhydroxide (bauxiet), 20% acryl, 3% kleurstoffen en 2% lijmen. Het product is ontwikkeld door LG, een toonaangevende fabrikant van diverse
materialen zoals elektronica en producten voor de bouw. De fabricage van HI-MACS® is een vloeibaar procédé, hierdoor is het mogelijk om in mallen allerlei spoel en wasbakken te
gieten. HI-MACS® is een materiaal met een extra dimensie. Behalve dat het HI-MACS® zich laat bewerken als hout, kan het ook nagenoeg onzichtbaar worden verlijmd met de speciaal op kleur gemaakte HI-MACS® twee componentenlijm. Door het HI-MACS® plaatmateriaal te verhitten in een
speciale oven is het ook thermisch te vervormen en is nagenoeg elk ontwerp in HI-MACS® te maken.
HI-MACS® is waterbestendig, niet poreus (homogeen) en uitermate hygiënisch. HI-MACS® is relatief stootvast, krassen en kleine beschadigingen kunnen op een makkelijke manier met een
schuurmiddel en een schuurspons verholpen worden.

De stappen die u moet ondergaan voor verwerking / montage.
•

•
•

Controleer het materiaal op beschadigingen en batchnummers.
Batchnummers moet opvolgend zijn, hierdoor kunnen platen probleemloos met elkaar
verlijmd worden.
Controleer of de bijgeleverde lijm nog bruikbaar is, de lijm is ongeopend nog 2 jaar bruik
baar na productiedatum.
Batchnummers dient u te registreren.

Onderhoud.
Neem het HI-MACS® materiaal dagelijks af met een vochtige doek en gebruik zachte schoonmaakmiddelen. Koffie, thee en wijnvlekken en andere hardnekkige vlekken op een luchtige manier
verwijderen met een CIF schoonmaakmiddel uit de groene fles (dit oplossen in een bodempje water).
Kalkvlekken kunt u het best verwijderen met een schoonmaakazijn of een kalk verwijderaar
overeenkomstig de aanwijzingen op de verpakking.
Gebruik nooit aggresieve reinigingsmiddelen zoals chloor, ovenreinigers of
gootsteenontstoppers.

Gebruiksadvies.
Behandel het oppervlak regelmatig met een badkamersponsje en een schurend
reinigingsmiddel (CIF) opgelost in water.
Pas op met hete voorwerpen (zoals pannen). Plaats hete voorwerpen nooit direct op het HIMACS®. Ook kokend heet water nooit direct op een van HI-MACS® vervaardigde bak gieten.
Scherpe voorwerpen kunnen krassen veroorzaken. Gebruik daarom altijd een snijplank.
HI-MACS® is goed bestand tegen gebruikelijke huishoudmiddelen. Agressieve stoffen
moeten direct worden weggespoeld zodra ze op het blad terecht komen.
De met een * gemerkte kleuren in de documentatie adviseren wij niet voor intensief
gebruik, deze kleuren verdienen meer onderhoud.
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Kerrock is een duurzaam en massief bekledingsmateriaal dat bij uitstek kan gebruikt worden
voor keukenwerkbladen, sanitairtabletten, meubilair enz.
Onderstaande onderhoudsvoorschriften gelden specifiek voor de keuken, waar deze materialen wellicht het
meest onderhevig zijn aan intensief gebruik. Deze richtlijnen kunnen evenwel ook worden
doorgetrokken naar algemeen onderhoud in om het even welke toepassing.
Kerrock is een hoogwaardig materiaal.
Behandel het daarom zorgzaam en zorg ook voor een regelmatig onderhoud.
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Een veelzijdig materiaal.
Kerrock kan afgewerkt worden in verschillende oppervlaktemogelijkheden :
- mat
- satijnglans
- hoogglans.
Intensief gebruikte oppervlakten zoals keukenbladen komen best tot hun recht in een matte- of satjnglans-afwerking.
Een hoogglans afwerking vraagt nu eenmaal een delicatere behandeling en onderhoud dan
mat of satijn.
Uw Vink Solid Surface verwerker zal de door U gewenste oppervlakte-afwerking hebben
aangebracht. Het is
nu ook de bedoeling deze mooie finish te behouden en te onderhouden.

Hoe kan ik het materiaal schoonmaken ?
Kerrock vraagt voor het dagelijks onderhoud geen speciale zorgen.
Vloeistoffen kunnen in het materiaal bijna niet doordringen waardoor de vorming van vlekken door de meest
gebruikte keuken – en badkamerproducten tot een minimum beperkt blijft.
Toch raden wij aan om gevormde vlekken meteen te verwijderen. Het zal u werk besparen.
Dit kan gewoon
gebeuren met water en wat detergent.
Kerrock kan ook gereinigd worden met verstuivers die gebruikt worden voor andere harde
materialen. Veeg
na reinigen steeds het oppervlak mooi droog.
Op deze manier kan U zowel werkbladen alsook spoelbakken of wastafels dagelijks proper
maken.
Mocht u te maken hebben met hardnekkige vlekken, dan kan U steeds een zachte schuurcrème gebruiken
(bv. Cif, Jif, Ajax,…)
In dat geval maakt U met behulp van een zacht sponsje (géén schuursponsje!) cirkelvormige
bewegingen over
het oppervlak. Daarna kan U gewoon naspoelen en droogvegen.
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Extra onderhoud voor spoelbakken.
Wekelijks tot tweewekelijks geeft U best een grotere schoonmaakbeurt aan uw Kerrock
spoelbak of wastafel.
Verwijder grondig alle vetresten die eventueel zijn achter gebleven. Gebruik hiervoor ook
een detergent of
ander schoonmaakmidddel.
Vul daarna de bak gedeeltelijk met warm (maar niet-kokend) water. Voeg bij dit water ongeveer 2 eetlepels
bleekmiddel toe. Laat deze oplossing enkele uren inwerken, spoel na en veeg droog.
Uw spoelbak ziet er als nieuw uit.
Naast de gewone bleekmiddelen biedt Vink bvba. ook de mogelijkheid om de Solid Surface
spray te gebruiken.
Dit product spuit u op het oppervlak of de spoelbak en laat u enkele minuten inwerken :
droogwrijven
en klaar !

Er treden hardnekkiger vlekken op…
Probeer steeds eerst de gemakkelijkste manier :
eerst kijken of u met gewone detergent en een zacht sponsje de vlekken kan verwijderen
lukt dit niet, probeer dan met een zacht schuurmiddel (zie hierboven)
wanneer ook deze producten geen oplossing bieden, kan u overschakelen op een
schuurpoeder (bv.
Vim). Dit schuurmiddel kan u gebruiken in combinatie met een schuursponsje type
“Scotch-Brite”
Na het reinigen met een harder schuurmiddel en/of een schuursponsje mag u echter
niet vergeten de
oorspronkelijke patine te herstellen door met een zachtere schuurcrème in cirkelvormige bewegingen
over het behandelde oppervlak te gaan.
Sommige vlekken of ogenschijnlijke beschadigingen kunnen evenwel verwijderd worden
zonder dat u hoeft te
schuren. Een beetje methanol of gedenaturaliseerde alcohol kunnen wonderen doen.
Bv. resten van inkt, kleurmiddelen of markeerstiften kunnen op die manier gemakkelijk en
zonder schuren verwijderd
worden. Bij deze behandeling moet u wel onmiddellijk spoelen met voldoende water.
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Kalkafzetting.
Afhankelijk van de hardheid van het water kan er (net zoals op alle andere oppervlakten)
kalkafzetting optreden.
Deze kan gewoon worden verwijderd met een zachte schuurcrème of met een normaal antikalk-product (bv.
antikal) dat geschikt is voor massieve of delicate oppervlakten.
Na het gebruik van antikalk-producten dient u grondig met water na te spoelen.

Voorkomen is beter dan genezen…
Wat te doen met warme kookpotten en hitte ?
Kerrock is goed hittebestendig maar kookpotten kunnen dermate hoge temperaturen ontwikkelen dat dit nefast
kan zijn voor élk werkblad, of het nu gaat over massief hout, natuursteen, laminaat of Solid
Surface.
Voor het plaatsen van kookpotten dient U daarom ook steeds een onderlegger te gebruiken.
Liefst ook ‘zachte’ onderleggers (kurk, rubberen voetjes…) gebruiken om krassen te voorkomen.
Wenst u absoluut geen onderleggers te gebruiken, dan raden wij u aan om roestvrij stalen
staven te laten inbouwen
in uw werkblad. Op die manier heeft u een permanent en veilig afzetvlak voor warme potten.
Let er ook op dat u potten en pannen wel degelijk op de kookplaat hebt staan en niet gedeeltelijk op het werkblad.
Voor het afgieten van kokend water in de Kerrock spoelbakken dient U steeds de koudwaterkraan open te
draaien. Dit beschermt niet enkel uw spoelbak maar op die manier draagt U ook beter zorg
voor uw afvoerleidingen
die vaak in kunststof zijn.
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Krasvastheid.
Hakken of snijden op het werkblad in Solid Surface is uit den boze.
U maakt het materiaal niet stuk maar op die manier blijven er zeker zichtbare sporen en
krassen achter op het
oppervlak. Gebruik dus net zoals voor alle andere werkbladen best een afzonderlijke snijplank in Solid Surface,
in hout, Polyethyleen of Polypropyleen.
Gewone krasjes door dagdagelijks gebruik treden op bij elk materiaal, dus ook bij Kerrock.
Deze zullen meer/minder opvallen naargelang het kleur van werkblad dat u heeft gekozen.
Donkere en unikleuren
leveren sneller zichtbare krassen dan gekorrelde en lichte kleuren.
Wanneer door een ongeluk toch een diepere kras mocht optreden, kan u dit ook zelf herstellen door de kras
‘uit te schuren’.
Afhankelijk van de ernst ervan kan U hiervoor een schuurpoeder, schuursponsje of
schuur/polijstpapier voor
gebruiken.
Vergeet niet steeds het oppervlak in de oorspronkelijke patine te herstellen.

Chemicaliën…
Sommige agressieve chemicaliën kan Kerrock zwaarder aantasten.
Om extra opknapwerk te besparen, reinigt u best onmiddellijk en spoelt u na met veel water.
Op deze manier
verhindert u dat het chemisch product zich verder kan vasthechten in het materiaal.
Vooral dient u op te letten met verfafbijtende producten, bepaalde zeer agressieve schoonmaakmiddelen,
sommige ontstoppers enz…
In bepaalde gevallen kan methanol of aceton gebruikt worden als eerste hulp. Spoel ook hier
weer na met
voldoende water.
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Door een ongeluk of een nalatigheid treedt er een ernstige beschadiging op…
Geen nood.
Doe in dat geval beroep op uw installateur of erkende verwerker. In de meeste gevallen zal
het niet zo dramatisch
zijn als het lijkt.
Zo is er vooreerst de mogelijkheid om het materiaal machinaal opnieuw te laten opschuren
of polieren. Deze
methode kan ook na jaren intensief gebruik toegepast worden om uw werkblad er weer als
nieuw te laten uitzien.
Uw erkende verwerker beschikt ook over voldoende professionele technieken om zelfs bij
ernstige beschadigingen
het werkblad te herstellen in de oorspronkelijke staat.
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Natuursteen
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Staal

Onderhoud betreffende geepoxeerde stalen onderdelen. Jaarlijkse controle van deze onderdelen
Dit bestaat uit het nazien van zichtbare beschadigingen. Deze kunnen door klant bijgewerkt worden
met een kwastje en 2 componenten lak verschillen in structuur blijven zichtbaar. Het reinigen van de
geepoxeerde delen met een zachte niet pluizende doek en gebruik geen bijtend schoonmaakmiddel
beslist geen thinner.
Onderhoud van sierverchroomde delen. Deze kunnen onderhouden worden met een metaalpolisher
of insmeren met een lichte olie. Het aantal keren behandelen per jaar is sterk afhankelijk van het
gebruik.
Onderhoud van Roestvaststaal 304 geslepen materiaal. Dit is echter wel afhankelijk van het gebruik. Om vinger afdrukken te behandelen kan er met een onderhoudsspray op een doek het materiaal behandeld worden.
Als het RVS als glijstang wordt gebruikt moet eerst het zwarte worden afgenomen om het vervolgens
met de onderhoudsspray te behandelen. Het zwarte van bv de kledingdragers vlekt wel op kleding
dus regelmatig reinigen. Advies 1 maal per maand. Alternatief paraffine olie verdunt met terpentine.
Onbehandelde messing onderdelen. Deze zullen altijd door weersinvloeden van zowel intern als
externe invloeden gaan roesten d.w.z. toplaag wordt door zuurstof beïnvloed en er ontstaat een
oxide. Ook vingers op de platen zullen van invloed zijn op het oppervlak. Het is bijna onmogelijk dit te
verwijderen. Messing kan voor gebruik voorzien worden van een blanke laklaag. Dan zijn de mogelijk
problemen te voorkomen.
Voor het beoordelen betreffende kwaliteit van elektrostatisch poederen (epoxeren) onderdelen
worden de volgende voorwaarden gehanteerd.
Normaal er kan een lichte sinaasappel structuur zichtbaar zijn dit effect is duidelijk minder als er een
matte lak wordt toegepast.
Beoordeling behoort altijd plaats te vinden op een zichtafstand van 1 mtr haaks op het lichtvlak.
Epoxeren is geen natlakbehandeling en kan als zodanig ook niet beoordeeld worden. Ook kan er indien er in verschillende charges geepoxeerd soms kleur verschillen optreden. Er kan dus niet 100%
gegarandeerd worden dat kleuren exact gelijk zijn.
Ook kan indien van toepassing van bijvoorbeeld frames indien er te weinig leegloopplaatsen aanwezig zijn bruine roestvegen ontstaan als spoelvloeistof niet geheel kan weglopen.
Oneffenheden in de onderlaag zullen van invloed zijn op het eindresultaat.
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Glas
Belangrijke inleidende instructies voor het onderhouden van het glas:
Gelieve zorgvuldig te lezen alvorens decoratief glas te reinigen en te onderhouden
1. Zorg dat u het reinigen en onderhouden van de beglazing veilig uitvoert.
2. Lees de handleiding van de gebruikte chemische producten en afwasmiddelen zorgvuldig door. Houdt u aan de instructiehandleidingen.
3. Producten die fluorwaterstofzuur of fluor-, chloor- of ammoniakderivaten bevatten,
dienen te worden vermeden omdat zij de decoratieve coating en/of het glasoppervlak kunnen beschadigen.
4. Producten met een hoog zuur- en alkalinegehalte zijn verboden, want dit zijn sterk
schurende producten die het glasoppervlak kunnen aantasten.
5. Het oppervlak van gematteerd glas moet altijd nat en over het hele oppervlak worden
gereinigd, reinig nooit alleen enkele vlekken.
6. Reinig binnenshuis decoratief glas niet terwijl de zon er volledig op schijnt, noch in de
buurt van een warmtebron. Vermijd reiniging wanneer het te koud of te heet is.
7. Grijp het reinigingsproces aan om voegen, afwatering en raam te inspecteren.
8. Zorg dat doeken, trekkers en ander gereedschap dat u voor de reiniging gebruikt altijd
in goede staat zijn.
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1. REVENTIEVE MAATREGELEN
Een goede preventie van vuil is de beste manier om reinigingsproblemen te voorkomen
en uw reinigingskosten te beperken. Hierbij zou u bijvoorbeeld kunnen denken aan:
Bij het ontwerp
. Ontwaterings- en lozingssystemen, zodat gietsel van vuil water niet over de beglazing kan lopen.
. Toegangswegen naar het decoratief glas, zodat dit altijd gereinigd kan worden.
Bij de plaatsingswerkzaamheden
. Gietsel vermijden van pleister, beton, roest of overvloedige stofresten, enz.
. Vuil en spatten van verf en gevelbehandelingsproducten vermijden.
. Voorkomen dat bij las- of slijpwerk, metaalresten op de beglazing zouden kunnen spatten.
Deze zijn namelijk achteraf niet meer te verwijderen.
. Zo nodig de beglazing met een zeil of plastic folie beschermen, mits u er voor zorg draagt
dat u voldoende geventileerde en droge lucht doorlaat.
2. REINIGING TIJDENS DE BOUWFASE
Glas kan vuil worden, vooral tijdens de bouwfase van een gebouw.
Corrosieve vervuiling moet te allen tijde worden vermeden, en dan vooral de vervuiling
door pleister-, mortel-, beton- en cementspecie, want die producten bevatten alkaline
en kunnen daarom het glasoppervlak corroderen.
Evenzo moeten vervuilende producten als siliconelijm, verf en lak, enz. worden vermeden. Dergelijke onzuiverheden moeten onmiddellijk, nog tijdens de bouwfase, van het
glas worden gewassen. In § 3 hieronder kunt u lezen hoe u dit op de juiste wijze doet.
Om het glas tijdens de bouwfase te beschermen, raadt van Dijken Glas BV aan het glas met
plastic folie te bedekken.
3. EERSTE REINIGING NA PLAATSING (VOLTOOIING VAN EEN PROJECT)
Vooral bij een eerste reiniging na de plaatsing (voltooiing van een project) kunnen beglazingen extra vuil zijn. Wij raden u daarom aan:
. Beschermende folies, etiketten en kurken en andere afstandhouders zo snel mogelijk te
verwijderen. Als dit moeilijk gaat, kunt u oplosmiddelen gebruiken als isopropanol of
aceton.
. Vingerafdrukken, vetvlekken en afzettingen van kit kunnen worden verwijderd met oplosmiddelen als aceton of methylethyketon (MEK), mits deze producten de eventueel gelakte of verzilverde rugzijde van het decoratieve glas niet raken, de voegen niet aantasten en niet in de
sponning doordringen.
. Het glas uitgebreid te spoelen om meteen alvast zoveel mogelijk stof te elimineren.
. Eerst een normale reiniging te verrichten (zie § 4 hieronder) om vervolgens te kijken wat er
nog aan vuil over is.
. Heel zorgvuldig de resterende afzettingen van lijm, kit, cement, enz. te verwijderen met
behulp van een speciale krabber of een scheermesje. Het risico op krassen is bijzonder groot
en u moet dus altijd heel goed opletten. Vooral bij gecoat glas, met zuur gematteerd glas en
gezandstraald glas.
. Waar nodig de instructies voor een bijzondere reiniging te volgen (zie § 6 hieronder).
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4. NORMALE REINIGING
. Producten die fluorwaterstofzuur of fluor-, chloor- of ammoniakderivaten bevatten, zijn verboden omdat zij de decoratieve coating en/of het glasoppervlak kunnen beschadigen.
. Producten met een hoog zuur- en alkalinegehalte zijn verboden, want dit zijn sterk schurende producten die het glasoppervlak kunnen aantasten.
. In de meeste gevallen kan het glas worden gewassen met voldoende schoon water, waaraan
eventueel een beetje mild en neutraal afwasmiddel of een ander aangepast commercieel
product kan worden toegevoegd. Verder kan een trekker of speciale pluisvrije doek worden
gebruikt. Vermijd krassen op het glasoppervlak. Probeer geen onzuiverheden te verwijderen
op droog glas.
. Tijdens de reiniging mag niet teveel druk worden uitgeoefend, want dit zou tot krassen of
vlekken op het krasoppervlak kunnen leiden. Het glas moet worden afgeveegd totdat het
schoonmaakmiddel uniform is verwijderd. Hoe uniformer het natte oppervlak, hoe kleiner het
risico op vlekvorming. Veeg nooit vlekken droog weg, en oefen nooit overdreven druk uit. Indien toch nog wat vlekken overblijven, herhaalt u het hele proces.
. Na de eigenlijke reiniging dient u het glas met schoon water af te spoelen en met een trekker te drogen.
. Wanneer u vet of vegen verwijdert (bv. vingerafdrukken), moeten de schoonmaakmiddelen
altijd op het volledige glasoppervlak worden aangebracht.

5. FREQUENTIE
De frequentie waarmee u de beglazing reinigt hangt sterk af van de omgeving en de mate
van vervuiling.
Beglazing wordt sneller vuil in een stoffige of vochtige omgeving (bv. keukens, badkamers, toiletten,
kapsalons, gymzalen, operatiezalen,…) en in openbare ruimten.

6. BIJZONDERE REINIGING
Wanneer een normale reiniging niet volstaat kan een bijzondere reiniging worden uitgevoerd
om de glaszijde van uw decoratief glas te reinigen:
. Vette vlekken en organisch vuil verwijderen met oplosmiddelen als isopropylalcohol of aceton, die u met een zachte, schone, pluisvrije doek aanbrengt, waarbij u ervoor zorg draagt de
eventueel gelakte of verzilverde rugzijde van het decoratieve glas niet te raken.
. De overige resten verwijderen door met een oplossing van ceriumoxyde in water - 100 tot
200 g. per liter - licht over het glas te wrijven.
. Indien de omstandigheden dit toelaten, kunnen zwaar vervuilde oppervlakken worden
weggewassen met een hogedrukreiniger (d.i. Kärcher), bij een watertemperatuur van ten
minste 30°C, of met een stoomreiniger (hete waterdamp).
. Vervolgens uitgebreid spoelen en het glas verder normaal reinigen.
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7. REINIGINGSINSTRUCTIES VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN
Reinigingsinstructies
Met ets of zand bewerkte glassoorten
Gebruik GEEN schurende schoonmaakproducten of sterke alkalihoudende producten op het gematteerde oppervlak.
Gebruik GEEN scheermesjes, staalwol en dergelijke.
Schade aan gematteerde oppervlakken door silicone of soortgelijke materialen is
gewoonlijk niet meer te herstellen. De beste manier om deze materialen te verwijderen is met een zachte (niet-schurende) witte gom.
Voor gematteerde oppervlakken zijn de aanbevolen schoonmaakproducten voor
glas degene die een zekere hoeveelheid alcohol bevatten, zoals:
. Clin van Henkel – ruitenspray, met alcohol;
. Vitro van Amstutz Produkte AG – industriële reiniger voor vensters en
spiegels (2-butoxyethanol).
Gematteerde oppervlakken moeten altijd nat en over het hele oppervlak worden gereinigd,
haal nooit alleen losse vlekken weg.
Eventuele krassen zullen in het glasoppervlak doordringen en kunnen niet meer
worden gerepareerd.
Bij een te zware mechanische behandeling zou de coating op bepaalde plekken
kunnen verdwijnen.
Vermijd alle contact met metalen voorwerpen.
Vermijd alle chemische producten die het oppervlak aantasten en onherstelbaar beschadigen.
Spiegels
Wanneer u spiegels reinigt, moeten de randen altijd snel en grondig worden gedroogd.
Gebruik nooit ammoniak houdende of schurende producten (zoals antikalkproducten) om te reinigen.
Wanneer u gelaagd decoratief glas reinigt, moeten de randen altijd snel en grondig
worden gedroogd.
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Spuitwerk
Mooi spuitwerk is de finishing touch van uw product. U wilt dit natuurlijk zo houden. Om uw producten op de juiste wijze te behandelen informeren wij u in deze handleiding over het juiste onderhoud.
Ontvangst van uw materialen
• Belangrijk is om de pallets zo snel mogelijk na ontvangst te ontdoen van bindmaterialen.
Banden, krimpfolie, etc. Zo worden de onderdelen niet onnodig lang belast en voorkomt u de
kans op indrukken van verpakkingsmateriaal.
• Probeer uw montage, verwerking of plaatsing goed af te stemmen op de levering van Hoogendoorn zodat onderdelen niet langer dan noodzakelijk ingepakt hoeven te blijven. Dit om
dezelfde reden als bij het voorgaande punt genoemd.
• Voordat uw producten de fabriek van Hoogendoorn verlaten worden deze onderworpen aan
een uitgangscontrole. Mocht u toch onjuistheden ontdekken meld deze dan zo snel mogelijk
zodat er tijdig een passende oplossing kan worden gevonden. Indien er niet binnen 8 dagen
wordt gereclameerd veronderstellen wij dat de producten in goede orde zijn ontvangen.
Bijwerken van kleine beschadigingen
 Probeert u kleine beschadigingen (ontstaan bij montage, o.i.d.) direct bij te werken met de
meegeleverde tip-lak. Ontvet vooraf het oppervlak voordat u de lak aanbrengt.
 Als beschadigingen niet eenvoudig zelf kunnen worden hersteld, kunt u contact opnemen
met Hoogendoorn zodat een passende oplossing gevonden kan worden.
Reiniging
4. Reinigen met een licht vochtige doek en met niet schurende en agressieve zeep. Hierna afnemen met zachte doek.
5. Vermijd indien mogelijk het gebruik van schoonmaakmiddelen, indien toch noodzakelijk gebruik dan geen agressieve of schurende middelen.
6. Hoogglans lakwerk kan met een fijne polish worden na behandeld. Let op: test dit vooraf op
een niet direct zichtbare plaats.
7. Test alle schoonmaakwerkzaamheden eerst op een niet direct zichtbare plaats.
Opmerkingen
3. Bij specifieke, niet reguliere lakken vooraf altijd het onderhoudsadvies opvragen.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Vanzelfsprekend kunt bij vragen of onduidelijkheden altijd contact met ons opnemen.

Pagina 50 van 72

Hoogendoorn MBI ®

Onderhoudsvoorschriften

ONDERHOUD VAN GEPOEDERLAKTE OPERVLAKTEN

Afhankelijk van het gebruik, zal het materiaal bevuild worden op diverse wijzen.
Om het effect van de POEDERCOATING te behouden, is het nodig om de oppervlaktes regelmatig te kuisen op de wijze door onze leverancier van de
poeders aangegeven.
Enkele regels ter onderhoud:
Gebruik zuiver water. Indien nodig, voeg een kleine hoeveelheid milde detergent ( ph 5-8)
toe. Gebruik zacht, niet schurend materiaal of industriële niet schurende spons. Wrijf nooit
te hard.
Gebruik geurloze White Spirit oflsopropyl-alcohol om vlekken te verwijderen die vet,
olie of koolstofhoudende residuen bevatten. Residu van lijm, siliconen of kleefband kan
je ook op deze wijze verwijderen.
Gebruik geen solventen die ester, ketonen,aromaten, glycolether, halogeen houdend
koolwaterstof en dergelijkebevatten.
Gebruik geen harde of schurende materialen.
Gebruik geen onderhoudsproductendie zware zuren of alkaline bevatten. Gebruik geen onderhoudsproductenwaarvan je de samenstelling
niet kent. Overschrijd het maximum temperatuur van 25 ° niet bij het
kuisen met een product.
Laat het product nooit langer dan 1 uur inwerken. Indien nodig kan je de handeling herhalenna een
wachtperiode van 24 uur.

Deze regels ter onderhoud dienen als een basis die moet worden ondersteund door eerst
te testen op het gepoederlakte mdf. Opgelet: dit is zeker het geval bij metallic en speciale effecten!
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Stoffering
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Acrylaat

Onderhoud- en schoonmaakinstructies van acrylaat

•

Schoonmaken altijd met een schoon, zacht doekje of spons

•

Geen agressieve schoonmaakmiddelen zoals Glassex, terpentine, thinner of aceton gebruiken

•

Bij voorkeur alleen met een zacht zeepsopje(groene zeep, afwasmiddel) eventueel met iets
schoonmaakalcohol (isopropylalcohol) gemengd

•

Nevelnat afnemen en op laten drogen

•

Te hard droogwrijven veroorzaakt statische oplading

•

Geen schurende middelen gebruiken

•

Gelijmde delen niet in water dompelen

•

Voor het meest optimale resultaat zijn er speciale antistatische reiniger en non-woven doekjes
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Forbo

Verzorgingsadvies voor Furniture Linoleum Desk Top
Desk Top is voorzien van een watergedragen lak. Deze finish geeft Desk
Top een duurzaam en gemakkelijke te verzorgen oppervlak. De verzorging
kan als volgt plaatsvinden:
Stof en vingertasten verwijderen met behulp van een microvezeldoek.
Vlekken plaatselijk verwijderen met behulp van een reinigingsdoek en een
sproeireiniger. (bv Johnson Taski Exact 200)
Ernstig vervuilde bladen geheel nat reinigen. Met een
reinigingsdoek en water met daarin een interieurreiniger het
oppervlak nat inzetten. Aansluitend nadrogen met een goed
uitgespoelde en uitgewrongen doek. Indien nodig kan een Finish
van Forbo Polish worden aangebracht.
Verwijderen van vlekken :
Vlekken direct na het ontstaan verwijderen.
1. koffie, thee en alcohol onmiddellijk verwijderen voordat de
stoffen in gaan werken op het Desk Top.
2. Inktvlekken verwijderen met terpentine of spiritus.
Een eventuele doffe plek die hierbij ontstaat herstellen met Forbo
Polish en opwrijven met een versleten groen schuursponsje.
3. Water van doorzwetende bloempotten en vazen kan kalkhoudende
vlekken veroorzaken. Gebruik daarom onderzetters.
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Verzorgingsadvies voor Bulletin Board
Bulletin Board is een prikborden materiaal en heeft door zijn verticale verwerking weinig onderhoud nodig.
De verzorging kan als volgt plaatsvinden:
Stof en vingertasten verwijderen met behulp van een microvezeldoekje. Vlekken plaatselijk verwijderen met behulp van een reinigingsdoek en een sproeireiniger. ( b.v. Johnson Taski Exact 200 )

Forbo Flooring B.V.
Technische Adviezen
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Spoelbakken

Garantievoorwaarden spoelbakken:
Franke heeft de meest saaie garantie die er bestaat. Een garantie die simpel is en niets aan de duidelijkheid overlaat. We hebben de garantievoorwaarden nog even op een rij gezet voor u.
Franke garandeert haar producten voor de duur van 5 jaar.
De garantie wordt echter alleen verleend in combinatie met een geldige aankoopnota en mits er
regelmatig onderhoud 1) is gepleegd. De garantietermijn gaat in op de datum van aankoop.
Binnen de garantietermijn van 5 jaar worden gebreken veroorzaakt door materiaal, constructieen/of fabrieksfouten gratis hersteld. Indien nodig en onder de garantievoorwaarden zullen wij een
monteur inplannen voor de consument.
De garantietermijn wordt door een reparatie of levering van een nieuwe spoelbak of onderdelen,
niet vernieuwd of verlengd.
Voor montage dient de spoelbak visueel op schades gecontroleerd te worden. Wanneer schades
gemeld worden na montage valt deze schade niet meer onder de garantie. Het product dient ten
allen tijden in de originele verpakking geretourneerd te worden.

Niet onder de garantie vallen:
Schades veroorzaakt door dagelijks- of onzorgvuldig gebruik, slordigheid of opzettelijke beschadigingen.
Beschadigingen van het oppervlak door gebruik van agressieve chemische of schurende reinigingsmiddelen. (antikalk middelen, chloorhoudende producten en zure of agressieve schoonmaakmiddelen)
Garanties vervallen wanneer niet bevoegde personen reparaties hebben uitgevoerd of wanneer er
onderdelen van andere fabrikanten worden gebruikt.
Schades ontstaan door montage.
1) Onder onderhoud wordt verstaan: het regelmatig poetsen, het kalkvrij houden, etc.Indien blijkt
dat er tijdens monteurs bezoek niet aan de garantievoorwaarden wordt voldaan, zullen de voorrijkosten, uurloon en eventuele kosten voor onderdelen in rekening worden gebracht.
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Gebruik en onderhoud van roestvrijstalen producten
Veruit de meest verkochte Reginox spoelunit is van RVS (roestvaststaal). RVS is een metaallegering,
waarin de belangrijkste elementen chroom en nikkel zijn. Dankzij het chroom glanst RVS en is RVS
roestvast. Dat is overigens iets anders als roestvrij. RVS kan wel degelijk roesten aan het oppervlak,
maar alleen door langdurig contact met onedele metalen.
Door de onderhoudstips in acht te nemen kunt u nog langer plezier hebben van uw spoelunit.
Schoonmaken van uw RVS spoelunit
Voor dagelijks onderhoud wordt geadviseerd om schoon water te gebruiken met eventueel toevoeging van een zachte zeep. Ter verwijdering van koffie-, thee- en vetaanslag gebruikt u een vloeibaar
reinigingsmiddel al dan niet voorzien van bleek (bijv. Cif). Indien u een schuursponsje gebruikt, dient
u in de polijstrichting te poetsen.
Schade voorkomen: krassen en/of deuken
Doordat de spoelunit dagelijks wordt gebruikt, zijn lichte krassen en deuken aan de oppervlakte onontkoombaar. De spoelunit kan beschadigen wanneer deze te ruw behandeld wordt. Daarom dient
voorzichtigheid in acht te worden genomen bij het leggen van voorwerpen in de unit of op het afdruipgedeelte. Daarnaast blijven beschadigingen beperkt door zo min mogelijk met voorwerpen over
het materiaal te schuren.
Vermijd hitte
Plaats hete pannen nooit rechtstreeks op het afdruipgedeelte of in de spoelunit. Gebruik bij voorkeur
een onderlegger in of op de spoelunit.

Vlekken veroorzaakt door chemische stoffen
De kwaliteit van de spoelunit ondervindt schade wanneer deze wordt blootgesteld aan sterke chemicaliën. Indien de oppervlakte lange tijd wordt blootgesteld aan sterke chemicaliën kan er een oxidatieproces ontstaan, waardoor het materiaal (RVS) kan gaan roesten. Het basismateriaal van de
spoelunit is RVS 304. Dit houdt in dat de spoelunit niet zuurbestendig is en dus alleen geschikt is voor
huishoudelijke toepassingen. Het wordt aanbevolen om de spoelunit niet in aanraking te laten komen met de volgende chemicaliën: Soldeerwater (S 39), verfafbijtmiddelen, kwastreinigers, metaalslijpsel, middelen voor het verwijderen van de voegwas van tegels en plavuizen, afvoerontstoppers, zilverreiniger (blauwe vloeistof) en ontwikkel- en fixeerartikelen.
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Indien de spoelunit met één van de genoemde chemicaliën in aanraking komt, dient er als volgt gehandeld te worden:
•De aangetaste oppervlakte direct en overvloedig met water reinigen;
•De aangetaste oppervlakte droogwrijven;
•De ontstane vlekken behandelen met Inox Care;
•Indien er roestvorming is ontstaan dient de oppervlakte behandeld te worden met een vloeibaar
schuurmiddel, een harde borstel of met Scotch Brite. Scotch Brite is een kunststof schuurspons die in
een andere uitvoering tevens gebruikt wordt tijdens de productie van aanrechtbladen.
Af te raden
•Snijd nooit op een werkblad: dit veroorzaakt niet repareerbare krassen. Gebruik altijd een snijplank.
•Snijd nooit in de voeg- en/of koppelnaden. Verwijder nooit de kit uit de voegnaden rond de spoelunit c.q. kookplaat.
•Heen en weer schuiven van harde materialen (porselein e.d.) op een werkblad.
•Voor het onderhoud van uw Reginox spoelunit en/of werkblad adviseren we u met regelmaat Reginox Inox Care te gebruiken.
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Assortiment Blum

Onderhoudsadvies voor Blum Beslag
Hieronder wat tips voor het reinigen van Blum beslag
1. Gebruik zachte, niet- pluizende doek, leer of spons.
2. Mist vochtig, niet een te natte doek, spons.
3. Ten aller tijden met een droge doek afnemen.
4. Indien aanwezig, speciale reiniger voor materialen zoals leer, roestvrij staal,
enz. gebruiken, anders alleen met duidelijk schoon water.
5. Verse vlekken direct verwijderen.
Hieronder wat aandachtpunten om niet te gebruiken voor het reinigen
1. Een stoom reiniger.
2. Reinigingsmiddelen, zoals wassen, staalwol of schuursponsjes en home
Care met aceton, chloor Thinner en oplosmiddelen waarvan de naam begint met tri of tetra.
3. Open opslag van bijvoorbeeld reinigingsmiddelen, bakpoeder, afwasmiddel,
tafelzout, leiden vaak tot corrosie vaan alle metalen oppervlakken.
Alle Blum producten ondergaan een uitgebreide kwaliteitstesten. Zodat u er optimaal van kunt genieten van onze producten. Wij ondersteunen u graag met de praktische reinigingsvoorschriften.

Klepsysteem

Scharniersysteem

Lade systeem

Geleider systeem

Indelingssystemen

Servo-Drive, de elektrische bewegingsondersteuning
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