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1. Spoel het badkuipoppervlak na gebruik met water af en wrijf met een vochtige doek, 
zeem of spons na. 

2. Verwijder lichte verontreinigingen met afwasmiddel of een neutraal schoonmaakmiddel, 
laat sterkere verontreinigingen van tevoren 15-20 min. inweken. 

3. U vermijdt kalkaanslag door kranen goed dicht te draaien en na gebruik restwater te 
verwijderen. U kunt eventueel nog aanwezige resten verwijderen met een handwarme, 
in de verhouding 1:1 verdunde water-azijn-oplossing (geen azijnessence), aansluitend 
goed naspoelen. Niet geschikt zijn zand bevattende, sterk schurende 
reinigingsmiddelen en sterk zuurhoudende schoonmaakmiddelen. Neem de 
onderhoudsinstructies voor de armaturen in acht. 

4. Neem bij gebruik van ontstoppers de gebruiksaanwijzing in acht en giet het middel 
rechtstreeks in de afvoer. Verwijder onmiddellijk spetters op het email. 

5. Voor incidentele basisreinigingen en bij sterkere verontreinigingen adviseren wij uit het 
Kaldewei accessoireprogramma* Kaldewei Email-poeder of Kaldewei Email-onderhoud. 
Beschadigingen die het gevolg zijn van verkeerd gebruik kunnen in veel gevallen 
worden hersteld met de Kaldewei Email-stift* of de Kaldewei Email-set*. 

 
*schoonmaakmiddel niet verkrijgbaar in NL, CH en E�
�
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Neem a.u.b. de onderstaande onderhoudsinstructies in acht, opdat het bad van Kaldewei-
Email® het zelfreinigende pareleffect vele jaren lang behoudt! 
 

1. Spoel het badkuipoppervlak na gebruik met warm water af en wrijf met een vochtige 
doek of zeem na. 

2. Mocht uw bad sterker vervuild zijn, gebruik dan als reinigingsmiddel uitsluitend een 
gangbaar afwasmiddel, een huishoudelijk schoonmaakmiddel, een neutraal 
reinigingsmiddel of een licht zuur sanitairreinigingsmiddel. Breng het 
schoonmaakmiddel overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant slechts met een 
zachte spons, sponsdoek of katoenen doekje aan. Laat verontreinigingen zo nodig van 
tevoren 15-20 min. inweken. 

3. U vermijdt kalkaanslag door kranen goed dicht te draaien en na gebruik restwater te 
verwijderen. U kunt eventueel nog aanwezige resten normaliter ook wegvegen met een 
doek. U kunt bijzonder hardnekkige resten verwijderen met een handwarme, in de 
verhouding 1:1 verdunde water-azijn-oplossing (geen azijnessence), aansluitend goed 
naspoelen. Neem de onderhoudsinstructies van de armaturen in acht. 

4. Neem bij gebruik van ontstoppers de gebruiksaanwijzing in acht en giet het middel 
rechtstreeks in de afvoer. Verwijder beslist spetters op het email van het bad! De 
volgende middelen tasten de oppervlakteveredeling duurzaam aan: schurende 
reinigingsmiddelen, staalwol, schurende reinigingssponzen, sterk zuurhoudende 
schoonmaakmiddelen, sterk alkalische schoonmaakmiddelen, sop afkomstig van hand-
/machinewasmiddelen. Kaldewei Email-onderhoud en Kaldewei Email-poeder zijn 
slechts geschikt voor baden met oppervlakteveredeling. Gebruik Kaldewei Email-
onderhoud en Kaldewei Email-poeder niet voor de intensieve reiniging van normale 
email-oppervlakken. In geen geval mogen resten van mortel, tegellijm of voegmiddel in 
het bad terechtkomen. Hetzelfde geldt voor bouwstof, zand etc. Al deze materialen 
hebben een schurende werking en hebben beschadiging van de oppervlakteveredeling 
tot gevolg.ivi e danneggiano la finitura della superficie. 


