Reinigingsadvies
Moderne douches, sanitair- en keukenmengkranen zijn leverbaar in verschillende
materialen om aan de verschillende behoeftes ten aanzien van design en functionaliteit te
kunnen voldoen. Om schade en klachten te voorkomen moet zowel bij gebruik als bij
reiniging van kranen en douches dit reinigingsadvies opgevolgd worden.
Schade die door onzorgvuldig gebruik of reiniging is ontstaan valt niet
onder onze garantiebepalingen.
Reinigingsmiddelen voor kranen en douches
Zuur is een noodzakelijk bestanddeel van een reinigingsmiddel dat kalkaanslag moet
tegengaan. Kranen van messing en douches van ABS kunststof zijn gevoelig voor
agressieve zuren. Door continu wisselende samenstellingen van reinigingsmiddelen kan
Hansgrohe u geen merk of type reinigingsmiddel adviseren.
Hansgrohe adviseert:
• dagelijks reinigen met een zachte doek en water, eventueel daarbij een zacht
reinigingsmiddel (bijvoorbeeld groene zeep);
• bij kalkaanslag het gebruik van een zacht reinigingsmiddel op basis van citroenzuur;
• het goed afspoelen van ieder product na reiniging, er mag geen reinigingsmiddel
achterblijven op het product;
• het goed drogen van ieder product na gebruik en reiniging.
Hansgrohe raadt af:
• het gebruik van een reinigingsmiddel dat zoutzuur, azijnzuur of een ander schadelijk,
agressief zuur of chloor bevat;
• het gebruik van fosforzuurhoudende (professionele) reinigingsmiddelen;
• het mengen van verschillende schoonmaakmiddelen;
• het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes
en microvezeldoek.
Reinigen van kranen en douches
Bij het reinigen van kranen en douches gaat u als volgt te werk:
• gebruik het reinigingsmiddel precies zoals op de verpakking
is aangegeven;
• gebruik niet meer reinigingsmiddel dan voorgeschreven;
• laat het schoonmaakmiddel niet langer dan nodig is inwerken;
• reinig oppervlakken regelmatig;
• breng reinigingsmiddelen altijd eerst op doek of spons aan en
niet direct op kranen of douches;
• spoel de producten na het reinigen goed na met schoon water,
er mag geen reinigingsmiddel achterblijven.
Gebruik van kranen en douches
Ook huidverzorgingsproducten zoals shampoo, douchegel en vloeibare zeep kunnen
schade veroorzaken. Ook hier moet men na gebruik goed naspoelen met water. Na het
gebruik de kranen en douches drogen met een zachte doek houdt de producten langer
vrij van kalkaanslag.
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