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Regelmatig onderhoud
Voor het dagelijks onderhoud heeft u normaal gesproken alleen 
een vochtige doek en schoon water nodig. Hiermee verwijdert u 
snel en moeiteloos zeep-, vet- en tandpastaresten. Een voordelig 
en milieuvriendelijk reinigingsmiddel is gewone neutrale vloei-
bare zeep. Hiervan hoeft u slechts een scheutje in heet schoon-
maakwater te doen. Reinig hiermee de oppervlakken en spoel 
deze daarna af met voldoende schoon water. Ook azijnessence 
is een zeer goed alternatief voor de vele agressieve reinigings-
middelen, die ook nog eens schadelijk voor het milieu zijn. Doe 
de door de fabrikant aanbevolen hoeveelheid azijnessence in het 
hete schoonmaakwater en gebruik dit om uw keramisch sanitair 
te reinigen.

Hardnekkig vuil
Na verloop van tijd kan kalkaanslag op keramiek ontstaan. Deze 
aanslag is mede afhankelijk van de hardheid van het drinkwater.  
Daarnaast kunnen ook afzettingen ontstaan die in bijzonder hard-
nekkige gevallen groen of bruin van kleur kunnen zijn. Deze ver-
kleuringen ontstaan door een te hoog ijzer- of mangaangehalte in 
het drinkwater. Dit gehalte kan afhankelijk van de waterkwaliteit 
in de regio aanzienlijk verschillen. Kalkaanslag wordt versterkt 
door het gebruik van alkalische reinigingsmiddelen (dit zijn reini-
gingsmiddelen die zeep bevatten). Bij dergelijk hardnekkig vuil is 
een speciale behandeling vereist.

Bij sterke verontreinigingen rond de sifon van het toilet is het 
raadzaam om twee kopjes azijnessence onverdund toe te voegen 
en dit een hele nacht te laten inwerken. Voor de toiletpot geldt 
hetzelfde: leg hier een in azijnessence gedrenkte doek op de aan-
getaste plek en laat ook dit een hele nacht inwerken. Haal de doek 
de volgende dag weg en spoel af met schoon water. Herhaal deze 

Let op
Neem altijd de instructies van de fabrikant in acht. Wij hopen 
dat wij u met deze belangrijke instructies van dienst zijn geweest 
om optimaal van uw producten te kunnen genieten. Heeft u ver-
der nog vragen, neem dan contact op met onze klantenservice. 

procedure bij bijzonder hardnekkig vuil. Bij sterke verontreiniging 
wordt het gebruik van een speciale reiniger voor keramische 
kookplaten aanbevolen. Ook Staalfix in combinatie met een Spon-
tex spons heeft zich als reinigingsmiddel bewezen.  Als u al deze 
tips opvolgt, zult u gegarandeerd jarenlang plezier beleven aan 
uw VitrA-product. Wilt u meer informatie, neem dan contact met 
ons op. Wij zijn u graag van dienst!


