1

ONDERHOUDSRICHTLIJNEN SPOELBAKKEN LANESTO
Dagelijks onderhoud
Neem de spoelbak dagelijks af met een spons of een microvezeldoekje en wat afwasmiddel. Spoel
altijd grondig na met lauwwarm water en maak het droog met een schone, droge keukenhanddoek of
met keukenpapier. Hierdoor worden resterende vuil en eventuele zeep- en waterresten
geabsorbeerd.
Om de glans op het oppervlak te bewaren, wordt aangeraden om geen heet water en een normaal
afwasmiddel te gebruiken. Het is zeer belangrijk om het oppervlak af te drogen als het water veel kalk bevat.
Een microvezeldoekje is een combinatie van verschillende synthetische materialen. Het biedt een grondige
reiniging dankzij de microvezel die 250 keer dunner is dan een haar en kan daarom doordringen en het vuil
van het materiaal verwijderen. Het is ontworpen voor gebruik met of zonder reinigingsmiddel en daardoor
bijzonder geschikt voor mensen die allergisch zijn voor reinigingsmiddelen. Het maakt geen krassen op het
oppervlak of verandert het oppervlak niet. Het kan vochtig worden gebruikt, maar is ook perfect geschikt om
af te stoffen. Bovendien verwijdert deze doek tijdens het schoonmaken bacteriën op verschillende
oppervlakken. ELIJKS EN PERIODEK ONDERHOUD DAGELIJKS EN PERIODEK ONDERHOUD DAGELIJKS EN
Specifieke vlekken verwijderen
Thee- of koffievlekken
Gebruik een oplossing van zuiveringszout en water. Na 15 minuten goed spoelen en het oppervlak
met een zachte doek afdrogen.
Kalkaanslag
Gebruik reinigingscrème en een vochtige doek. Een eenvoudige remedie voor de hardnekkige
kalksteenvlekken is het gebruik van warm water met ¼ witte azijn, dit op het oppervlak in de
satijnrichting met een spons van synthetisch materiaal wrijven, zorgvuldig afspoelen en met een
zachte doek afdrogen.
Heet vet
Om de spatten van heet vet schoon te maken, wordt het aangeraden om gedenatureerde alcohol of
een reinigingscrème voor RVS te gebruiken.
Vingerafdrukken
Gebruik een zacht reinigingsmiddel, een afwasmiddel of een zachte doek (microvezel) met een
reinigingsmiddel voor ramen.
Te vermijden schoonmaakproducten
Agressieve reinigingsmiddelen zoals bleekmiddel in verschillende concentraties, zoutzuur, producten
voor het ontstoppen of voor de behandeling van bakstenen en marmer en ook kalksteenverwijderaars moeten worden vermeden omdat deze producten de weerstand tegen corrosie kunnen
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verminderen en de structuur van roestvrij staal kunnen aantasten. Deze producten kunnen blijvende
vlekken en oxidatie van het staal veroorzaken.
Reinigingsmiddelen met chloor of mengsels op basis van chloor moeten worden vermeden.
Zilverpoets.
Langdurig voedingsmiddelen zoals citrusvruchtensap, zout, azijn, mosterd, pickles en mayonaise op
het oppervlak achterlaten. Die kunnen putjes en roest veroorzaken.
Sterke zuren zoals fotografische ontwikkelstof of gebitsreinigers. Als ze in contact komen met uw
spoelbak, moeten ze onmiddellijk met schoon water worden weggespoeld.
Staalwol gebruiken: metalen sponzen of schurende stoffen dienen te worden vermeden om krassen
op het oppervlak te voorkomen.
Cellulosesponzen kunnen het roestvrij staal al bij het eerste gebruik aantasten (daarom moeten
nieuwe sponzen grondig worden gespoeld vóór het eerste gebruik).
Het wordt aanbevolen om geen zure producten, flessen met reinigingsmiddel of andere chemische
producten open in de kast onder de spoeltafel te laten staan. Hun dampen kunnen oxideren en in sommige
gevallen corrosie van roestvrij staal veroorzaken waardoor kuiltjes ontstaan.

