
 
 

 
Onderhoudstips voor de badkamer 

 
Het is pas echt genieten in de badkamer wanneer alles blinkend schoon is. Met bijgaande 
onderhoudstips houdt u uw sanitair in topconditie. 
 
*   Bad en douchebak 
 
De ligbaden en douchebakken bestaan uit hoogwaardig acryl of quaryl. Net als bij het keramiek is het 
oppervlak glad en nauwelijks vuilgevoelig. Even onproblematisch is de verzorging ervan met een 
vochtige doek of spons. Zo nodig gebruikt u vloeibare allesreiniger (Andy, Ajax, e.d.), geen 
schurende en niet agressieve huishoudelijke reinigers. Huishoudelijke reinigers met agressieve 
bestandsdelen tasten het oppervlak van de ligbaden en douchebakken aan en mogen om die reden 
niet worden gebruikt. Als u een mat gekleurd bad heeft, dan kunt u dit het beste reinigen met zeep en 
veel water. Voor het verwijderen van kalkvlekken kunt u het beste een azijnoplossing of citroenzuur 
gebruiken. Droog het bad in ieder geval na elk gebruik. 
Wanneer uw bad beschadigd is, dan is het in bepaalde gevallen mogelijk deze schade weet te laten 
herstellen door onze servicemonteurs. Neemt u hiervoor contact op met ons. 
 
*   Systeembad  
 
Op het poriënvrije oppervlak van het bad zal vuil zich niet of nauwelijks vastzetten, zodat het 
onderhoud zich kan beperken tot het afnemen met een natte doek of spons. Indien u badolie of 
schuim gebruikt, kunt u het bad reinigen met zachte zeep. Géén schuurmiddelen gebruiken! 
Indien de zichtbare systeemdelen in andere kleuren dan chroom zijn uitgevoerd, dan dient voor het 
schoonmaken hiervan uitsluitend gebruik gemaakt te worden van een zachte doek, eventueel met 
schoon water. Géén chemische en/of schuurmiddelen gebruiken. 
Wij adviseren u, zeker als u badolie gebruikt, het systeem 1x per maand met soda te spoelen. U gaat 
daarbij als volgt te werk: Laat uw bad vollopen met water. Voeg aan het water +/- 500 gram in warm 
water opgeloste soda toe. Laat het systeem 10 minuten draaien. Zet het systeem uit en wacht 10 
minuten. Laat het systeem vervolgens weer 10 minuten draaien. Bad weer leeg laten lopen. Daarna 
de zichtdelen (jets etc.) grondig afspoelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*   Bad/douchewand 
 
Doucheschermen zijn onderhoudsvriendelijk geconstrueerd. Door profielen waarlangs het water 
gemakkelijk afloopt en vlakke-, en gladde glasdelen aan de binnenzijde. Om uw douchescherm lang 
glanzend schoon te houden dient u enige regels in acht te nemen: Profielen en glasdelen mogen 
alleen met milde, in de handel verkrijgbare zachte reinigingsmiddelen gereinigd worden. In geen geval 
poets- of schuurmiddelen, alcohol, ammonia of reinigingsmiddelen met week-, oplosmiddelen 
gebruiken! Het glas oppervlak is te vergelijken met glazentafels, vensterglas etc. Door verkeerde 
behandeling met bijvoorbeeld staalwol of microfasedoek ontstaan krassen. Kalk veroorzaakt 
verontreiniging! Belangrijk is de regelmatige reiniging. Niet verwijdert vuil, kalk etc. zet over elkaar 
sterker aan en schoonmaken wordt daardoor steeds moeilijker. Tip is om na iedere douchebeurt eerst 
met heet en daarna koud water het glas af te spoelen en aansluitend afdrogen met bijvoorbeeld 
gebruikte handdoek of ramenwisser. 
De Clean glas oppervlakbehandeling is een speciale laag die  het glas een extra glad oppervlak geeft. 
Hierdoor heeft vuil en kalk minder kans om te hechten. Het water parelt als het ware van het glas. 
Reiniging is toch nodig, maar door de geringe aanhechting is deze sneller te reinigen en spaart u weer 
tijd. Vergelijkbaar met de anti aanbaklaag in uw braadpan. Zo wordt uw douchescherm gemakkelijk te 
onderhouden en glanzend schoon. Voor het reinigen van de met Clean behandelde glasdelen raden 
wij aan om zachte, niet schurende doeken te gebruiken. Geen glasreiniger (glassex) te gebruiken. 
Verdunt schoonmaakazijn opgelost in warm water te gebruiken. In principe geldt na iedere reiniging 
en/of gebruik uw douchescherm grondig met ruim helder water afspoelen. Zeep- en reinigingsresten 
kunnen namelijk op langere duur het glas- en profieloppervlak aantasten. 
Een douchescherm zonder bodemprofiel of met een laag bodemprofiel heeft altijd een verminderde 
spatwaterdichtheid. Daarom is het normaal dat ook tijdens de schoonmaak hier water kan 
buitentreden. 
Houdt er rekening mee dat u douchedeur afgekit moet worden en dat deze 24 uur moet drogen 
voordat u mag gaan douchen!  
 
*   Keramiek 
 
Door hoogwaardige glazuren en oppervlaktestructuren zijn de collecties over het algemeen 
gemakkelijk in onderhoud. Sanitairkeramiek is glad, dicht en heeft een robuust oppervlak, dat tegen 
alle in de huishouding gebruikelijke zuren bestand is. U hoeft voor de dagelijkse verzorging slechts 
schoon water en een vochtige doek te gebruiken. Snel en moeiteloos kunt u bijvoorbeeld met een 
gangbaar, zacht en niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel kalkafzetting, vet en zeepresten 
verwijderen. Goede reinigingsmiddelen zijn azijn of verdunt geconcentreerd azijn, waarmee 
kalkafzettingen gemakkelijk  kunnen worden verwijderd. Op hardnekkige vlekken kunt u een in azijn 
gedrenkte huishouddoek ’s nachts laten inwerken. 
 
*   Toiletzittingen 
 
Hardkunststof zittingen zijn gemaakt van hoogwaardig, door – en – door gekleurd Duroplast. Om 
zolang mogelijk plezier te hebben van uw zitting, adviseren wij u de volgende reinigingsinstructies iin 
acht te nemen: 

- Gebruik alleen milde schoonmaakmiddelen. Droog de zitting en de scharnieren na het reinigen 
altijd met een droge doek na.  

- Let u er op, dat geen wc-reiniger, schurende, bijtende of chloorhoudende 
schoonmaakmiddelen met de zitting of het scharnier in aanraking komen. Om deze reden 
adviseren wij u om tijdens het reinigen van de closetpot de zitting omhoog te zetten, totdat 
het reinigingsmiddel weer geheel uit de closetpot verdwenen is. 

Mocht uw zitting, ondanks uw goede zorgen, vlekken of verkleuringen vertonen, dan kunt u de zitting 
optimaliseren met een polijstmiddel, zoals bijvoorbeeld een autocleaner (Commandant nr. 4). Het 
verwijderen van de aanslag is niet eenvoudig. De cleaner dient krachtig ingewreven te worden. In 
géén geval chloor- of schuurmiddelen gebruiken. 
 
 
 
 



*   Kranen 
 
Water laat door indrogen lelijke kalkranden achter. Daarom moeten na het gebruik de waterdruppels 
met een zachte doek of een zemenlap afgeveegd worden. Voor het reinigen van de oppervlakken 
mogen in geen geval schurende, bijtende of zure schoonmaakmiddelen (bijv. azijnhoudende 
schoonmaakmiddelen) en microvezeldoekjes  worden gebruikt.  Ons advies is dan ook om het product 
alleen te reinigen  met wat zeep en een vochtige doek. Daarna dient het product met wat water te 
worden afgespoeld en met een droge doek te worden afgedroogd. Wanneer er toch kalkafzetting 
optreedt, verwijder deze dan met een GrohClean, een milieuvriendelijk reinigingsmiddel. GrohClean is 
bij ons verkrijgbaar. 
Kalk- en vuilafzettingen in schuimstraler- en douchezeven kunnen probleemloos worden verwijderd. 
Draai de schuimstraler met behulp van een montagesleutel los. Alleen de zeefinzet uitkloppen en in 
een azijnbad leggen. Daarna grondig met zeepsop reinigen. 
 
*   Wastafelbladen (kunstmarmer) 
 
Hieronder een aantal punten om het wastafelblad in goede conditie te houden. 

- Het wastafelblad is pas na 1 maand uitgehard. In deze periode mag alleen een zeepoplossing 
gebruikt worden voor onderhoud. Daarna mogen de gebruikelijke reinigingsmiddelen gebruikt 
worden. 

- Gebruik nooit reinigingsmiddelen met schuurmiddelen, zoals Cif. 
- Het wastafelblad verdraagt geen agressieve middelen zoals zuren, ammoniak, 

ontstopppingsmiddel (deze bevatten namelijk agressievesoda), haarkleurmiddel, bleekmiddel 
en heet water boven de 65˚C.  

- Door het wastafelblad regelmatig, bijv. 3 maal per jaar, met een goede autowas te 
behandelen wordt het blad gepolijst en kunnen kleine krasjes verdwijnen, ook wordt de 
waterafstotende werking hierdoor versterkt.  

Wanneer u door bepaalde omstandigheden toch een beschadiging krijgt in uw wastafelblad na 
montage, dan zijn de kleinere krassen weg te werken door op de plaats van de kras te schuren met 
nat schuurpapier (ca. 1200 korrels) en daarna met autowas te polijsten. 
Diepere beschadigingen zijn te repareren door gebruik te maken van een reparatieset die bij ons te 
bestellen is. 
 
*   Meubels 
 
Onderhoudsadvies voor kasten: 

- Met een vochtige doek afdoen. 
- Geen zeep of ander schoonmaakmiddel gebruiken. 
- Niet te heet water gebruiken. 

 
*   Belgisch hardsteen 
 
Hardsteen is een kalkgesteente. Dat betekent dat het materiaal relatief zacht is. Aanvankelijk kunt u 
verrast worden doordat er krassen verschijnen. Daarnaast kunnen zure vloeistoffen corrosie 
veroorzaken waardoor de bovenste laag van de steen een lichtere kleur krijgt. Gelukkig zal het blad in 
de loop van de tijd steeds mooier worden. Dit komt doordat zich op het blad een bepaalde 
beschermende laag afzet waardoor de karakteristieke uitstraling groter wordt. 
Voor het dagelijks onderhoud van uw werkblad, is afnemen met een afwassopje of sopje met groene 
zeep voldoende. Het blad af en toe dun inwrijven met slaolie of zonnebloemolie zal de uitstraling ten 
goede komen. 
Waar u op moet letten: 

- Hardsteen is niet zuurbestendig. Zorg ervoor dat het blad niet in aanraking komt met 
producten waarin (voedings)zuren voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn citroenzuur in 
frisdranken of in citrusvruchten. 

- Gebruik geen Antikal/Viakal voor het verwijderen van kalk. 
- Ga nooit op het werkblad zitten of staan. De druk van het gewicht kan scheuren en breuken 

veroorzaken. 



- Laat geen zware voorwerpen op het werkblad vallen, hierdoor kan het blad onherstelbaar 
worden beschadigd. 

- Natuursteen is enigszins poreus. Pas dus op met vloeistoffen zoals nagellakremover. Vuil en 
vlekken dienen direct verwijderd te worden. 

 
*   Spiegels 
 
Spiegels kunt u eenvoudig met een vochtige zeem schoonmaken. De randen van de spiegels dient u 
echter met een droge zeem schoon te maken. 
 
*   Betoneffect 
 
Voor het reinigen van de betoneffect dient u gebruik te maken van een zachte zeep of een verdunde 
‘Andy’. Producten als antikal, chloor, cif en glassex kunnen de coatinglaag aantasten. Ook adviseren 
wij de wanden droog te trekken met een trekker, dit voorkomt kalkaanslag. Voor het onderhoud van 
de douchewanden adviseren wij eens in de twee jaar de coatinglaag en de kitvoegen te laten 
controleren op slijtage. Deze laag in de douche kan door uzelf of door ons opnieuw aangebracht 
worden. 
 
*   Tadelakt 
 
Voor het reinigen van de tadelakt dient u uitsluitend gebruik te maken van de olijfzeep die na 
uitvoering bij u achtergelaten wordt. 
 
*   Keramische tegels 
 
Voor het reinigen van de tadelakt dient u uitsluitend gebruik te maken van de olijfzeep die na 
uitvoering bij u achtergelaten wordt. 
 
 

Onderhoudsproducten voor de badkamer 
 

 
Deze whirlpoolreiniger is speciaal ontwikkeld voor whirlpools. Dit oxyderende reinigingsmiddel 
bevat o.a. waterstofperoxide waardoor optimale dieptereiniging verzekerd is. Voor het allerbeste 
resultaat adviseren wij u het systeem regelmatig te reinigen, afhankelijk van de gebruiksintensiteit en 
de waterhardheid iedere 4 à 6 weken. Achtergebleven vuil-, badolie- en zeepresten in leidingen en 
bewegende delen worden grondig verwijderd. 

 
Deze douchereiniger ontkalkt en reinigt snel en betrouwbaar alle kunststof-, glas- en aluminium 
delen. Zeepresten, kalk en roestaanslag worden moeiteloos verwijderd. Bij aluminium profiel of 
randen het product niet laten zitten en direct afdoen met voldoende water. 



 
Deze sanitairreiniger is een uitstekende periodieke ontkalker/reiniger op het gehele sanitairgebied. 
Sani Descaler verwijdert onmiddellijk kalkaanslag, urinesteen en roest op de meest doelmatige wijze. 
Tast geen keramiek, acryl en wondergliss coating aan.  Het product reinigt afvoerleidingen en 
vergroot de diameter van de buizen. Na het gebruik afspoelen met water voor het beste resultaat. 
(Niet geschikt voor natuursteen en kalkhoudende steen) 
 

 
Deze kranenreiniger is een milieuvriendelijk poetsmiddel speciaal voor kranen tegen kalk en 
waterafzettingen.  
 

 
Deze EasyClean Set is speciaal ontwikkeld voor het onderhouden en reinigen van uw Easy Drain. De 
EasyClean Set verwijdert oppervlakkige vervuiling, aanslag en andere lastig te verwijderen 
verontreinigingen en brengt de glans terug. 
 

 
Deze R155 grondreiniger is een speciaal reinigingsmiddel en verwijdert bouwvervuiling en lichte 
cementsluiers van oppervlakken van natuur- en kunststeen. 
 
 



 
Deze R157 intensieve tegelreiniger is een speciaal reinigingsmiddel en verwijdert olieachtige en 
vettige lagen en resten van onderhoudsmiddelen van geglazuurde en niet geglazuurde tegels. 
 

 
Deze R159 tegel-en sanitairreiniger is een speciaal reinigingsmiddel en verwijdert kalkaanslag, 
vuil, urinesteen en zeepresten van geglazuurde en niet geglazuurde tegels. Vuile tegelvoegen worden 
weer schoon. 
 
 
Wij wensen u veel bad- en doucheplezier in uw nieuwe badkamer! 


