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KOMPO SI T VASKE

VEDLIGEHOLD OG PLEJE
LAVABO kompositvaske er fremstillet af knust
granitgranulat og bindemiddel.
Pleje og vedligehold
Rengør vasken dagligt med opvaskebørste og
mildt opvaskemiddel med efterfølgende aftørring med hårdt opvredet klud eller viskestykke.
Hermed undgås kalkindholdet i vandet at aflejre
i vasken.
Hvis vasken virker tør, kan Care rense-/plejemiddel med fordel bruges 4-6 gange årligt til
imprægnering.

MONTERING
Ilægning: Vasken fastgøres
med silikone og fikseres med de
beslag, der medfølger vasken.
Under- og planlimning: Skal
udføres af fagfolk (bordpladeproducent).
Afløb: Der medfølger standard
bundventil.

Fjernelse af kalkaflejringer
Misfarvning af vasken skyldes ofte snavs
og kalkaflejring i vasken.

PLEJEMIDLER

Ved kraftige kalkaflejringer i områder med hårdt
vand, anbefales det at anvende eddike som
kalkfjerner. Lad eddiken sidde i ca. 30 min.
Skyl herefter vasken grundigt med rent vand og
tør herefter med en hårdt opvredet klud eller
viskestykke.
Alternativ brug Care rense-/plejemiddel.
OBS: Vandhaner, der kan lave kogende vand,
kan forårsage kalkaflejringer i kompositvasken.
Når vand opvarmes over 70° C vil der aflejres
mere kalk, hvilket også ses i f.eks. el-kedlen.
Vær opmærksom på ikke at lade det kogende
vand påvirke det samme sted i vasken.

CARE RENSE-/
PLEJEMIDDEL

Varenr. 70006

Ridser/aflejringer efter gryder og service
• Ridser, som forårsages af hård påvirkning, kan
som udgangspunkt ikke repareres. Ridser, som
viser sig som aflejringer (lyse ridser), er typisk
mærker efter gryder, pander og service, som
har lavet aftegning i vasken. Care rense-/plejemiddel kan med fordel bruges, for at mindske/
skjule ridser.
• Stil ikke varme gryder og pander direkte i vasken. Brug evt. en rullemåtte, som beskyttelse.
• Anvend ikke aggressive rengøringsmidler som
klorin og andre blegende midler som Cillit BANG.
• Undgå at hælde maling og kemikalier i vasken
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