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Onderhoud
sanitair
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Geachte lezer,
Waarschijnlijk heeft u net uw nieuwe huis betreden. Om u optimaal te laten genieten van uw
sanitair heeft Visser’s installatiebedrijf in de bouwfase zijn uiterste best gedaan om uw sanitair naar
uw wensen te plaatsten. Toch heeft sanitair ook onderhoud nodig, vuil en kalk kunnen het
gebruiksplezier verminderen en zelfs tot defecten lijden.
Omdat Visser’s installatiebedrijf u graag langdurig van u sanitair wil laten genieten, hebben wij dit
boekje samengesteld.
Dit boekje bevat diverse schoonmaak en onderhoudstips, die de levensduur van uw sanitair kunnen
verlengen.
Tevens hebben wij voor u nog enkele “terug van vakantie tips”.
Helaas vallen beschadigingen aan oppervlak en materiaal die het gevolg zijn van verkeerde
behandelingen niet onder onze garantievoorwaarden.

Gebruik nooit schurende middelen op sanitair!

Wij hopen dat de informatie uit dit boekje een positieve bijdrage zal leveren aan het onderhoud
van uw sanitair en wij wensen u nog veel gebruiksplezier van uw sanitair.

Vriendelijke groet,
Visser’s installatiebedrijf b.v.

Wij zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade, veroorzaakt door (geen of
verkeerd) onderhoud, aanpassing en/of wijziging (eigen of door derden) aan de woning installatie.
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Terug van vakantie
Bent u langer dan 1 week niet thuis geweest? Dan is het verstandig om de tapkranen minimaal 10
minuten en maximaal 20 minuten te laten spoelen. Dit voorkomt het eventuele risico op besmetting
van legionella. Na het spoelen van de kranen is het gevaar geweken en kunt u gerust het
leidingwater tot u nemen.
Tevens is het verstandig om voor u op vakantie gaat, de gaskranen en de wasmachinekranen dicht
te draaien. Zodat eventuele lekkages tijdens de vakantie uitgesloten zijn.

Toilet
Voorkom de vorming van aanslag door na gebruik de rand van het toilet even na te drogen met een
toiletpapiertje.
Kalk en vuilaanslag kan verwijderd worden met schoonmaakazijn. Eventuele vlekken en strepen
kunnen bijvoorbeeld met Spiritus verwijderd worden. Voor het dagelijks reinigen volstaat een
gangbaar huishoudmiddel.
Elke stortbak bezit een stopkraantje, deze staat doorgaans altijd open. Kalk kan zich hechten op het
binnenwerk van de kraan en kan defecten veroorzaken. Om dit te voorkomen raden wij u aan elke
maand even het kraantje open en dicht te draaien.

Wastafels
Voorkom de vorming van aanslag door na gebruik de wastafel droog te wrijven. Kalk en vuilaanslag
kunnen verwijderd worden met schoonmaakazijn. Eventuele vlekken en strepen kunnen
bijvoorbeeld met Spiritus verwijderd worden. Voor het dagelijks reinigen volstaat een gangbaar
huishoudmiddel.
RVS wastafels kunnen tevens gereinigd worden met speciale “RVS cleaners”.
Deze zijn te verkrijgen bij de betere speciaalzaken en drogisterijen.

Gebruik nooit schurende middelen op sanitair!
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Buitenkranen
Wij raden u aan om de buitenkranen af te tappen in de vorstperiode. U kunt hiervoor de volgende
stappen hanteren:
1) Draai de afsluiter (stopkraan) dicht
2) Draai de buitenkraan open
3) Draai de aftapkraan bij de afsluiter open
(plaats er een bakje onder om wateroverlast/schade te voorkomen)
4) Blaas de leiding door (om het meeste water uit de leiding te verwijderen)
5) Draai de aftapkraan weer dicht.

Douche schermen
Het belangrijkste advies dat wij kunnen geven is: na ieder gebruik van de douche met een wisser de
panelen droogtrekken en de profielen afwrijven. Hierdoor wordt voorkomen dat zich kalk en vuil
aan de douchewand gaat hechten. Als zich toch kalk vormt kan dit alleen verwijderd worden met
zuurhoudende middelen zoals schoonmaak azijn. Deze middelen zijn schadelijk voor de aluminium
profielen. Daarom altijd goed naspoelen met schoon water als zure of agressieve middelen zijn
gebruikt.
Kunststof strips van douche/bad schermen kunnen door het gebruik van zeep en andere
schoonmaakmiddelen harder worden en scheuren. U kunt deze strips langer soepel houden door ze
goed schoon te maken en regelmatig in te smeren met zuurvrije vaseline.

Baden / Douchebakken
Ook hier geldt: voorkom de vorming van aanslag door na gebruik het bad droog te wrijven. Kalk en
vuilaanslag kunnen verwijderd worden met schoonmaakazijn. Eventuele vlekken en strepen kunnen
bijvoorbeeld met Spiritus verwijderd worden. Voor het dagelijks reinigen volstaat een gangbaar
huishoudmiddel.
Voor kunststof baden / douchebaken is een halfjaarlijkse behandeling met was een goede
aanvulling op het reguliere onderhoud. Met de wasbehandeling verwijderd u eventuele
oneffenheden en geeft het bad zijn oorspronkelijke glans weer terug.
Bij de keuze van de was kunt u kiezen voor autowas, let wel op dat u alleen was gebruikt, zonder
eventuele schuur en polijstmiddelen.
Bad en douchebak afvoeren mogen niet op eigen initiatief losgeschroefd worden.
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