Onderhouds- en reinigingsvoorschriften
voor uw keuken
Deze onderhoudsvoorschriften zijn in samenwerking met de fabrikant tot stand gebracht.
Aan deze onderhoudsvoorschriften kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor overige vragen kunt u het beste contact met ons opnemen.

Onderhouds- en reiningingsvoorschriften
Omdat uw (droom-) keuken ook na vele jaren nog vlekkeloos moet functioneren en er perfect uit moet zien, geven wij u graag enkele
tips m.b.t. het onderhoud, de bediening en het waardebehoud:
Dit geldt altijd: Vermijd vochtige oppervlakken door het gebruik van te natte doeken, resp. door stoom, die tijdens het koken ontstaat.
Houd alle oppervlakken droog om latere beschadiging door uitzetting te voorkomen.
Let op:
• Voorkom het schuin zetten van de fornuis-, resp. ovenklep en de vaatwasser voor ventilatie, omdat de uitstromende warmte/
vochtigheid hitte- en vochtbeschadigingen aan de aangrenzende meubeldelen en werkbladen kan veroorzaken. Houd uw
vaatwasser na het einde van het programma nog ca. 30 minuten gesloten, niet alleen om schade aan werkbladen en meubeldelen
te voorkomen, maar ook om het gewenste droogresultaat te krijgen. Fornuizen/ovens koelen ook bij gesloten deur af!
• Gebruik geen waterkokers, broodroosters e.d. onder de bovenkasten.
• Gebruik voor het schoonmaken/onderhoud geen dampreinigers e.d.
• Schurende middelen, resp. alle nitro- en kunstharsoplossingen of soortgelijke reinigingsmiddelen, zijn voor het onderhoud/
schoonmaken van de oppervlakken van uw keuken niet geschikt.
• Houd voor accessoires, elektrische apparaten en spoelbaktoebehoren altijd rekening met de speciale onderhouds- en
bedieningsvoorschriften van de betreffende fabrikant.
Fronten van kunststof
De kunststof oppervlakken kunnen met de gebruikelijke reinigingsmiddelen (geen schurende middelen) gemakkelijk worden gereinigd.
Het schoonmaakmiddel met water verdunnen en met een schone doek aanbrengen. Afnemen met schoon water en een zeem of met
keukenrolpapier. Vervolgens goed droogwrijven. Gebruik van nitro- of kunstharsoplossingen (ook schoonmaakmiddelen op nitrobasis)
en schurende reinigingsmiddelen is niet toegestaan.
Hoogglanzende en gelakte fronten
De oppervlakken met gesloten poriën zijn uiterst onderhoudsvriendelijk en kunnen uitstekend met een licht vochtige, absorberende
en schone doek (geen microvezeldoekje) worden schoongehouden. Gebruik schone doeken, die geen zand- en stofkorrels
bevatten, ook geen zout en suiker, omdat anders krassen op het oppervlak kunnen ontstaan - de fabrikant verleent geen garantie
voor een dergelijke beschadiging.
Verontreinigingen dienen indien mogelijk meteen met water te worden verwijderd, evtl. met gebruik van een beetje normaal
neutraal reinigingsmiddel zonder schurende bestanddelen. Laat vlekken nooit opdrogen. Vlekken, vetspatters en vetaanslag
kunnen met een warme, lichte zeepoplossing worden verwijderd. Resten van het reinigingsmiddel moeten in ieder geval volledig
worden verwijderd om strepen te voorkomen.
Voor het schoonmaken mogen geen slijpende en schurende middelen zoals schuursponzen of staalwol worden gebruikt. Gebruik
ook geen politoer, was, meubelpoetsmiddelen of bleekmiddelen. De schoonmaakmiddelen mogen geen sterke zuren of sterke zure
zouten bevatten, zoals bijvoorbeeld ontkalkers op basis van mierenzuur en aminosulfonzuur, afvoerreiniger, zoutzuur, zilverpoetsmiddel
of ovenreinigers. Nitro- en kunstharsoplossingen en middelen op nitrobasis zijn eveneens niet geschikt.
Er mogen nooit zelfklevende folie of plakstrips op de oppervlakken worden geplakt, omdat deze oplosmiddelen of weekmakers
bevatten die het oppervlak kunnen beschadigen. Meubelpolitoer tast het oppervlak eveneens aan en kan lelijke strepen tot gevolg
hebben.
Op de lange duur kunnen ook door het schoonmaken microscopisch kleine gebruikssporen ontstaan. Afhankelijk van het licht dat
daarop valt kunnen deze zichtbaar worden. Dit heeft echter geen invloed op de gebruikswaarde. Deze sporen treden na verloop
van tijd onvermijdelijk op, net als op alle andere hoogglanzende oppervlakken, bijv. bij auto's.

Fronten van massief hout of echt hout fineer
Voor het onderhoud van echt houten oppervlakken is het voldoende om de fronten met een vochtige zeem, zonder schoonmaakmiddel ,
af te nemen. Vervolgens droogwrijven met keukenrolpapier. Gebruik van salmiakhoudende schoonmaakmiddelen en nitro- of
kunstharsoplossingen (ook schoonmaakmiddelen op nitrobasis) is niet toegestaan. Omdat echt hout levend materiaal is, mag het niet
worden blootgesteld aan extreem vochtige of droge lucht. Indien hier geen rekening mee wordt gehouden kan het hout, ondanks de sterke
toplaagbescherming, gaan bewegen, d.w.z. het krimpt of zet uit. Het verwerkte hout is afgestemd op de normale luchtvochtigheid van 45 tot
75 procent (meten met de hygrometer). Bij een te hoge luchtvochtigheid moet de isolatie van de buitenwanden en de ventilatie van de
keuken worden gecontroleerd. Waterverdampers aan de verwarmingsradiatoren zorgen bijv. voor vochtigheid bij te droge lucht. O mdat hout
een gegroeid, natuurlijk product is, zijn kleur- en structuurverschillen mogelijk. Zelfs bij verschillende lichtinval lijkt bij hetzelfde hout een
verandering op te treden. Verschillende inwerking van licht en zon leiden bovendien na verloop van tijd tot kleurveranderingen.

Onderhoud- en reinigingsvoorschriften Acryl
Acryl fronten afkomstig van Tristar Keukens bevatten 2-zijdig een 1,5 mm dikke hoogwaardige acryl, op nasis van 16 mm Mdf.
Om ervoor te zorgen dat de fronten bij de afwerking en tijdens het transport niet beschadigd worden, zijn alle artikelen in acryl voorzien
van een beschermfolie. Deze beschermfolie mag pas na de laatste montage handeling worden verwijderd.
Na het verwijderen van de beschermfolie is het acryl oppervlak nog gevoelig. Gebruik een sopje van 1% zeep en een schone
zachte doek (geen micro-vezeldoekje) voor de reiniging. Om een statische oplading te voorkomen, adviseren wij om een antistatisch
kunststofreiniger te gebruiken. Om de bestandheid tegen schoonmaak- en krassporen te verbeteren, kan het oppervlak met de aanbevolen
polijstmiddel worden behandeld. Ondiepe krasjes kunnen zo ook voorzichtig worden verwijderd. Tevens wordt na een behandeling met
polijstmiddel de krasvastheid verbeterd. Aanbevolen wordt politoer ULTRA GLOSS Superpolish (www.ultra-gloss.de
Acryl fronten beschikken over zeer goede reinigingsmogelijkheden, omdat het oppervlak compleet gesloten is. Vuil kan daardoor
zonder veel krachtige inspanning en zonder chemische middelen goed worden verwijderd.
Let er altijd op dat de gebruikte schoonmaakmiddelen (doekjes, sponsjes enz.) extreem schoon zijn. Eventueel aanwezige minerale
Verontreinigingen, zoals zand- of stofdeeltjes, kunnen krassen op het oppervlak veroorzaken en mogen daarom niet worden gebruikt..
Voor dergelijke gebruikssporen kan de producent niet aansprakelijk worden gesteld.

