HET BESTE ONDERHOUD
VAN UW BADKAMER

Informatie en richtlijnen voor correct onderhoud
van Villeroy&Boch producten

KWALITEIT ZORGVULDIG ONDERHOUDEN
Er gaat niets boven een schone en verzorgde badkamer. Om ervoor te zorgen dat alles zo lang mogelijk als nieuw
blijft, is adequaat onderhoud nodig.
Wij bieden u alle informatie over het onderhoud van verschillende oppervlakken, meubels en kranen. Plus een
aantal extra praktijktips gebaseerd op de jarenlange ervaring van onze medewerkers en nieuwe inzichten die uit
ons onderzoek voortkomen.
We wensen u lang plezier van uw Villeroy&Boch producten.
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Keramiek

De moderne klassieker
Keramiek van Villeroy&Boch vormt de basis voor hoogwaardige, onderhoudsvriendelijke producten met uitstekende
hygiëne-eigenschappen. Een belangrijk voordeel is het speciaal bereide glazuur, dat voor een bijzonder slijtvast
oppervlak, perfecte dichtheid en optimale temperatuurbestendigheid zorgt.
DE VOORDELEN VAN Villeroy&Boch KERAMIEK
Keramiek overtuigt met uitstekende hygiëne-eigenschappen en beschikt over een hoge temperatuurbestendigheid
en een excellente vlekbestendigheid. Bovendien is keramiek stoot- en krasvast en beschikt het over een slipvaste
werking. De onderhoudsvriendelijke oppervlakken zijn in vele moderne kleuren en decors verkrijgbaar.

Wees voorzichtig met alle stoffen met een groot fluorgehalte, zoals roestverwijderaars en tandpasta. Bij langer
inwerken kunnen er vlekken ontstaan. Verwijder de resten daarom meteen! Voor sterkere verontreiniging bevelen
we vloeibare of crèmeachtige, niet-schurende schoonmaakmiddelen aan. De werking van deze middelen wordt nog
verbeterd wanneer u een zachte, niet-krassende spons gebruikt.
BELANGRIJKE RICHTLIJNEN
Lees de gebruiksaanbevelingen van de fabrikant aandachtig. In geval van twijfel kunt u het reinigings- en
onderhoudsmiddel op een niet zichtbare plaats uitproberen.
Gebruik nooit zeer agressieve reinigingsmiddelen die de keramische oppervlakken kunnen beschadigen, zoals:

REINIGING EN ONDERHOUD

• Schuurmiddel of schuurpoeder

Sanitairkeramiek van Villeroy&Boch heeft een glad, dicht en vrijwel krasbestendig oppervlak dat tegen alle in
het huishouden toegepaste zuren en soppen bestand is. Voor het dagelijkse onderhoud hebt u vaak alleen schoon
water en een vochtige doek nodig. Waterranden, vet- en zeepresten kunnen eenvoudig met schoonmaakmiddelen
worden verwijderd. Ook kalkafzetting wordt op deze manier snel en eenvoudig verwijderd.

• Sterk geconcentreerde ontstoppers

In de vakhandel vindt u bovendien milde kalkverwijderaar die u volgens de instructies van de fabrikant kunt
gebruiken.

Wij raden u aan deze middelen helemaal niet te gebruiken of bij gebruik van ontstoppers, kraan- en staal
reinigingsmiddelen direct contact met het keramiek te vermijden.
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• K raan- en staalreinigingsmiddelen
• Poedervormige WC-reiniger

Keramiek 5

CERAMICPLUS

Meer hygiëne – meer genieten van leven

De hygiënische oppervlakteveredeling
Uw nieuwe keramiek ziet er prachtig uit en is ook zeer gemakkelijk te onderhouden. U hebt niet alleen gekozen voor
een prachtig design en de beste kwaliteit, maar ook voor een zeer onderhoudsvriendelijk product: CeramicPlus is
een innovatieve ontwikkeling van het onderzoekslaboratorium van Villeroy&Boch en is ontwikkeld op basis van
de nieuwste inzichten afkomstig van materiaalresearch.
DE VOORDELEN VAN Villeroy&Boch CERAMICPLUS
Villeroy&Boch is erin geslaagd de eigenschappen van de keramische materialen te verbeteren. Door een speciale
procedure wordt het keramiek door CeramicPlus duurzaam veredeld. Water vormt druppels op CeramicPlus. De
waterdruppels rollen eenvoudiger en sneller in de afvoer, waarbij ze resten zoals kalk en vuil meenemen.
CeramicPlus is duurzaam, krasbestendig en ongevoelig voor zuren en soppen. Producten met CeramicPlus
overtuigen door uitstekende hygiëne-eigenschappen en zijn in allerlei kleuren verkrijgbaar.

Afvoer van vloeistoffen op een
traditioneel keramiekoppervlak.

Met CeramicPlus stromen
vloeistoffen sneller af, het
keramiek blijft schoner.

Aan traditioneel keramiek blijven vuil en kalk gemakkelijker
hechten.

Met CeramicPlus blijft vuil
nauwelijks hechten.
Eenvoudige reiniging, zelfs bij
ingedroogde kalkvlekken.

Efficiënter reinigen door CeramicPlus
• 10 % van de gebruikelijke reinigingstijd*
• 10 % van de gebruikelijke hoeveelheid reinigingsmiddelen*
• 10 % van het gebruikelijke waterverbruik**
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*	Bij de verwijdering van kalkvlekken t.o.v. standaard keramiek
(studie van het wfk-onderzoeksinstituut voor reinigingstechnologie)
**	Bij de verontreiniging door vuil water t.o.v. standaard keramiek
(studie van het wfk-onderzoeksinstituut voor reinigingstechnologie)
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CERAMICPLUS
Reiniging en onderhoud

BELANGRIJKE RICHTLIJNEN

CeramicPlus is aanzienlijk eenvoudiger te reinigen dan traditioneel keramiek.

CeramicPlus is bestand tegen alle huishoudelijke zuren en soppen (ook cosmetische en medische producten met
ingrediënten zoals oplosmiddel, alcohol, aceton).

Voor het dagelijkse onderhouden van uw keramiek raden wij u aan een zachte, niet-krassende spons of doek en
schoon water te gebruiken.
Als u een reinigingsmiddel gebruikt, neem dan bij voorkeur een in de handel verkrijgbare allesreiniger en gebruik
geen agressieve, schurende en milieuvervuilende reinigingsmiddelen.
Zelfs bij sterkere verontreiniging of ingedroogde kalkvlekken hoeft u zich geen zorgen te maken. Uw voordeel:
Dankzij het onderhoudsgemak van CeramicPlus behaalt u milieuvriendelijk ook zonder agressieve middelen een
fris, schoon resultaat en optimale hygiëne. Een echt voordeel in de badkamer! Getest en bevestigt door het
wfk-onderzoeksinstituut voor reinigingstechnologie. Bij sterke vervuiling raden wij altijd het gebruik van een
milde badkamerreiniger of een milde allesreiniger aan.

Zoals alle keramische oppervlakken raakt CeramicPlus beschadigd bij aanhoudend gebruik van: schuurmiddel
of schuurpoeder, sterk geconcentreerde ontstoppers, kraan- en staalreinigingsmiddelen of chloorhoudende
bleekmiddelen.
TIP: Microvezeldoekjes voor gebruik een beetje vochtig maken en regelmatig wassen.

Bij hardnekkige vervuiling laat u de badkamer- of kalkreiniger gewoon een nacht inwerken. Gels en schuimreinigers
zijn heel geschikt omdat ze ook goed hechten aan schuine oppervlakken. U kunt ook gewoon een in schoonmaakmiddel gedrenkte doek op de vervuiling leggen.
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TITANCERAM

Keramisch meesterschap
TitanCeram is een nieuw soort materiaal van Villeroy&Boch, waarin al onze ervaring van ruim 265 jaar keramiekproductie samenkomt. Als vernieuwend materiaal maakt TitanCeram producten mogelijk met een unieke exacte
vormentaal met extreem dunne wanddiktes en scherp getekende randen.
DE VOORDELEN VAN Villeroy&Boch TITANCERAM
TitanCeram is bijzonder stoot-, slag- en krasbestendig, hitte- en koudebestendig en kan eenvoudig worden gereinigd.
REINIGING EN ONDERHOUD
De reiniging is eenvoudig omdat TitanCeram net zoals normaal keramiek wordt onderhouden. Voor het dagelijkse
onderhoud hebt u alleen schoon water en een vochtige doek nodig.
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ANTIBAC

Beschermt duurzaam tegen bacteriën
De innovatieve oppervlaktetechnologie verbetert de hygiëne-eigenschappen sterk. AntiBac reduceert de groei van
bacteriën met meer dan 99,9 % en biedt hiermee een permanente bescherming. Zo kan het gebruik van chemische
reinigingsmiddelen aanzienlijk worden verminderd. Bijzonder praktisch: de antibacteriële werking is direct in het
glazuur van het badkamerkeramiek en in de toiletzittingen geïntegreerd.
DE VOORDELEN VAN Villeroy&Boch ANTIBAC
AntiBac biedt optimale langdurige bescherming, want door de in het glazuur geïntegreerd zilverionen blijft de antibacteriële werking gedurende de volledige levensduur van het product behouden. De effectieve beperking van de groei van
bacteriën met meer dan 99,9 % is door het gerenommeerde, onafhankelijke BOKEN Quality Evaluation Institute, de
Duitse federale dienst voor Materiaalonderzoek (BAM) en IZORE (Centrum Infectieziekten Friesland, NL) bevestigd.
AntiBac is dermatologisch getest en heeft geen bezwaren voor het milieu en de gezondheid.
REINIGING EN ONDERHOUD
AntiBac wordt op precies dezelfde wijze gereinigd als normaal keramiek. Voor het dagelijkse onderhoud hebt u alleen
schoon water en een vochtige doek nodig.
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ACRYL

Al 45 jaar competentie
Sinds 1969 produceert Villeroy&Boch hoogwaardige acrylproducten – dankzij haar ruim 265-jarige innovatieve
kracht en expertise op het gebied van vormgeving volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden en met een gevarieerd
assortiment. Het materiaal acryl overtuigd met optimaal comfort en een grote designdiversiteit.
DE VOORDELEN VAN Villeroy&Boch ACRYL
Het hoogwaardige sanitair-acryl van Villeroy&Boch is kleurecht en overtuigt door de duurzame kwaliteit.
Acryl heeft een isolerende werking, de gladde oppervlakken kunnen eenvoudig worden gereinigd en behouden
langdurig hun glans. Met VILBOgrip zijn de oppervlakken bijzonder slipvast.
REINIGING EN ONDERHOUD
Acryl-oppervlakken zijn zeer reinigingsvriendelijk, omdat ze poriënvrij en glad zijn. Om hun glans te behouden,
volstaat regelmatig onderhoud met een in de handel verkrijgbaar vloeibaar, niet-krassend reinigingsmiddel.
Kalkafzetting kan met azijn- of gewone kalkreinigers eenvoudig worden verwijderd.
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QUARYL®

Geperfectioneerd design
Exclusief bij Villeroy&Boch verkrijgbaar verenigt Quaryl® de beste eigenschappen van kwarts met de veelzijdigheid
van acrylhars. Het maakt nieuwe vormen, afrondingen en randen mogelijk voor de hoogste design-eisen en is dankzij
de poriënvrije, gladde oppervlakken bijzonder hygiënisch, huidvriendelijk en onderhoudsvriendelijk.
DE VOORDELEN VAN Villeroy&Boch QUARYL®
Quaryl® van Villeroy&Boch onderscheidt zich door precieze afrondingen en randen en is bijzonder stevig en
vormvast. Het door en door gekleurde materiaal is stootvast, slag- en krasbestendig en UV-bestendig. Aan de
gladde, poriënvrije en gesloten oppervlakken hecht vuil zich nauwelijks. Ze zijn eenvoudig te reinigen en behouden
hun glans ook na vele jaren gebruik. Dankzij een goede warmte-isolatie voelt Quaryl® bijzonder warm en aangenaam
aan de huid. De antislip eigenschappen zijn onovertroffen (TÜV-LGA getest) en de geluiddempende werking van het
massieve materiaal bieden extra comfort.
REINIGING EN ONDERHOUD
Quaryl®-oppervlakken zijn zeer reinigingsvriendelijk, omdat ze poriënvrij en glad zijn. Om hun glans te behouden,
volstaat regelmatig onderhoud met een in de handel verkrijgbaar vloeibaar, niet-krassend reinigingsmiddel.
Kalkafzetting kan met azijn- of gewone kalkreinigers eenvoudig worden verwijderd.
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BADMEUBELS

Schoonheid gecombineerd met praktisch nut
De oppervlakken van de Villeroy&Boch badmeubels bestaan uit materialen zoals verzegeld, gelakt hout, sterke
coatings of directe coating, folie, lak of fineer. Echt hout en fineer van echt hout zijn natuurproducten. Afwijkingen
in kleur, structuur, nerven of kleine knoesten en vlammen zijn een bewijs van de natuurlijkheid van het materiaal.
REINIGING EN ONDERHOUD
•V
 eeg de badmeubels met een zachte, schone doek, lauwwarm water en een mild huishoudelijk
schoonmaakmiddel (bijvoorbeeld verdund afwasmiddel) vochtig en met weinig druk schoon.
•V
 eeg spiegels met een zeem en lauwwarm water vochtig schoon. Droog de randen van de spiegel af.
•V
 eeg leder en kunstleder vochtig schoon met een microvezeldoekje en lauwwarm water.
•V
 eeg metalen oppervlakken met een zachte doek, lauwwarm water en een mild huishoudelijk
schoonmaakmiddel (bijvoorbeeld verdund afwasmiddel) vochtig schoon.
•V
 eeg onderdelen van roestvrij staal schoon met een microvezeldoekje en niet-schurende RVS-reiniger.
B esproei het doekje en veeg het onderdeel schoon.
• Natuursteenplaten zijn geïmpregneerd en kunnen op dezelfde wijze als meubels worden gereinigd.
Neem ook de afzonderlijke handleiding met instructies over de marmerplaten in acht.
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BADMEUBELS
• Kunststeenplaten kunnen met polijstmiddel (bijvoorbeeld autopolish) opnieuw worden gepolijst.
• Maak een vlokkencoating schoon met een zachte borstel en huishoudelijke schoonmaakmiddelen.
• Acryl-oppervlakken kunnen met niet-alcoholhoudende polijstmiddel (bijvoorbeeld autopolish) opnieuw worden
gepolijst. Het oplosmiddel mag geen ethylbenzeen of aceton bevatten en niet zijn gebaseerd op een glaswasmiddel.
• Elektrische onderdelen uitsluitend in uitgeschakelde toestand met een droge doek reinigen.

• Controleer bij gebruik van reinigingsmiddelen het etiket om er zeker van te zijn dat het middel veilig is voor het
te reinigen materiaal. Test het reinigingsmiddel voor het eerste gebruik op een niet zichtbare plaats.
•W
 ij raden u aan na elk gebruik zeepresten af te spoelen en de oppervlakken met een schone, zachte doek
voorzichtig te drogen. Met dit onderhoud behoudt u de oppervlakken van uw Villeroy&Boch inrichting en
voorkomt u watervlekken.
• Beschadigingen op gelakte delen, delen met poedercoating, fineer of coating op het meubilair zo snel mogelijk
opnieuw verzegelen om verdere schade aan de oppervlakken te voorkomen.

BELANGRIJKE RICHTLIJNEN
• A lle meubeloppervlakken mogen niet gedurende langere tijd worden blootgesteld aan water of of andere aanhoudende vochtigheid. Veeg ze daarom een met een droge doek af.
•A
 lle oppervlakken zijn beperkt UV-bestendig. Als de producten aan permanente UV-straling worden blootgesteld,
kunnen er kleurveranderingen ontstaan.

LET OP! Een goed functionerende ventilatie van de badkamer is noodzakelijk om de kwaliteit en het uiterlijk van de
meubels te behouden!

• Vermijd contact met schurende, spitse en scherpe voorwerpen.
• Chemicaliën zoals haarverf, ontkalkingsmiddel, nagellakremover, parfums enzovoort op de meubeloppervlakken
moeten onmiddellijk worden verwijderd.
• Geen schurende, zuur- of oplosmiddelhoudende of vethoudende reinigingsmiddelen gebruiken! Altijd droog wrijven!
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KRANEN

Volmaakte esthetiek

REINIGING EN ONDERHOUD

Elegant gebogen, klassiek slank of puristisch – de kranen van Villeroy&Boch geven door hun fraaie uiterlijk een
bijzondere sfeer aan de badkamer. En met het juiste onderhoud gaan ze heel lang mee.

• Regelmatig reiniging van de kranen is belangrijk om
kalkafzetting te voorkomen.

• Sproei het schoonmaakmiddel nooit direct op de
kraan, maar op het schoonmaakdoekje of de spons.

•G
 ebruik uitsluitend het voor het betreffende toepassing
bestemde reinigingsmiddel.

• Resten van verzorgingsproducten zoals shampoo,
douchegel of vloeibare zeep moeten snel worden verwijderd; ze kunnen tot beschadigingen leiden.

•L
 aat reinigingsmiddelen nooit langer dan nodig
i nwerken.
• Veeg waterdruppeltjes na elk gebruik met een zachte
doek af.

• Gelakte en gegalvaniseerde oppervlakken moeten
regelmatig worden voorzien van een dunne beschermende film. Hiervoor wordt een conserveringsmiddel
aanbevolen dat speciaal is ontwikkeld voor gelakte en
gegalvaniseerde oppervlakken.

BELANGRIJKE RICHTLIJNEN
La Fleur

L‘Aura

Just

Cult

Gebruik geen middelen met zoutzuur, mierenzuur of azijnzuur; deze kunnen tot beschadigingen leiden. Hetzelfde geldt
voor reinigingsmiddelen met chloorbleek.
Reinigingsmiddelen niet mengen.
Gebruik geen schurende middelen en voorwerpen (schuurmiddel, microvezeldoekjes).
Gebruik reinigingsmiddelen met fosforzuur met mate.
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