
Onderhoudsadvies badmeubelen 

 
Ons badkamer- en toiletmeubilair is gemaakt van hoogwaardige materialen. Door de strakke 

afwerking van hoge kwaliteit en het gebruiksvriendelijke ontwerp kost het reinigen en 

onderhouden van uw badkamer- of toiletmeubel, badkamerkast of wastafelblad weinig tijd 

en moeite. In dit document vindt u tips en producten waarmee u uw aankoop in topconditie 

kunt houden, zodat u er jarenlang plezier van zult hebben. 

 

Uw badmeubel onderhouden 

Keramisch, glas- en mineraalmarmeroppervlak. 

Om zeker te weten dat uw wasbak, waskom of fonteintje van keramiek, glas of 

mineraalmarmer zo schoon en hygiënisch mogelijk blijft, kunt u het best na elk gebruik de 

gehele binnenkant met schoon koud water naspoelen en vervolgens met een zachte droge 

doek afnemen. Daarnaast is het aan te raden met enige regelmaat een allesreiniger in 

combinatie met een zachte vochtige doek te gebruiken om het volledige oppervlak grondig 

te reinigen. Een allesreiniger verwijdert probleemloos kalkaanslag, zeepresten en huidvetten 

en laat een beschermend laagje achter, waardoor uw wasbak, waskom of fonteintje langer 

schoon en fris blijft. Wij raden u aan ook na elke reinigingsbeurt de binnenkant goed na te 

spoelen met schoon koud water en vervolgens het gehele oppervlak met een zachte droge 

doek af te nemen. 

 

 

 



Het gebruik van schurende middelen en toebehoren, zoals schuurmiddel, schuursponzen en 

microvezeldoeken, en bijtende, chloorhoudende, azijnhoudende en andere zure en 

agressieve middelen is bij acryl- en mineraalmarmeroppervlak af te raden, omdat deze het 

oppervlak kunnen aantasten en krassen, doffe plekken, verkleuringen en andere 

beschadigingen kunnen veroorzaken. 

 

Het is mogelijk dat glanzend mineraalmarmeroppervlak na verloop van tijd bij normaal 

gebruik eventueel lichte krassen gaat vertonen of dof wordt. U kunt dit eenvoudig 

wegwerken door een polijstwas te gebruiken; een geschikt product zou in dit geval 

Commandant Nr. 4 kunnen zijn. Dit is een polijstwas voor auto’s, waarmee fijne krasjes en 

doffe plekken eenvoudig weggepoetst kunnen worden. Zo krijgt het behandelde oppervlak 

opnieuw een blinkende toplaag. Bij een oppervlak van mat mineraalmarmer kunt u lastig 

verwijderbare vlekken, oppervlakkige beschadigingen en krassen wegwerken door middel 

van nat schuren met schuurpapier met een fijne korrel. De te gebruiken korrel is afhankelijk 

van de vlek of beschadiging die u wilt behandelen. 

 

Onderkasten, wastafelbladen en badkamerkasten. 

Om ervoor te zorgen dat de buitenkant van uw onderkast, wastafelblad of badkamerkast zo 

fris en schoon mogelijk blijft, kunt u deze het best dagelijks met een zachte vochtige doek 

afnemen. Daarnaast is het aan te raden wekelijks een allesreiniger in combinatie met een 

zachte vochtige doek te gebruiken om de volledige buitenkant grondig te reinigen. Een 

allesreiniger verwijdert probleemloos kalkaanslag, zeepresten en huidvetten en laat een 

beschermend laagje achter, waardoor uw product langer schoon en fris blijft.  

 

 

Het gebruik van schurende middelen en toebehoren, zoals schuurmiddel, schuursponzen en 

microvezeldoeken, en bijtende, chloorhoudende, azijnhoudende en andere zure en 

agressieve middelen is ook af te raden bij de overige onderdelen van uw bad, omdat deze 

het oppervlak kunnen aantasten en krassen, doffe plekken, verkleuringen en andere 

beschadigingen kunnen veroorzaken. 

 

Wij raden u aan na elke reinigingsbeurt de buitenkant van uw product met een schone, 

zachte vochtige doek en vervolgens met een zachte droge doek af te nemen. Om de 

binnenkant van uw onderkast of badkamerkast zo schoon en hygiënisch mogelijk te houden, 

kunt u deze het best met enige regelmaat met een zachte vochtige doek en vervolgens met 

een zachte droge doek afnemen. overige onderelen Overige onderdelen zoals de afvoerplug, 

overloop en handgrepen kunt u eenvoudig schoonhouden door deze regelmatig af te nemen 

met een zachte vochtige doek. Ook hierbij raden wij u aan met enige regelmaat een 

allesreiniger te gebruiken wanneer u deze onderdelen grondig wilt reinigen, tenzij deze 

onderdelen in direct contact staan met een oppervlak van natuursteen. 


