
Onderhoudadvies en gebruik voor 
de houten delen van de badkamer 
meubelen 

 

Algemeen onderhoudsadvies 

De  oppervlakken van een badmeubel zijn met een 
hoogwaardige 2-componenten-lak optimaal 
veredeld en daardoor zeer onderhoudsvriendelijk. 
Om de waarde en levensduur van het meubel te 
bewaren, moet het meubel regelmatig maar vooral 
op de juiste manier worden onderhouden. 

Volg daarom de volgende onderhoudsinstructies op: 

� Gebruik uitsluitend milde, in water 
oplosbare huishoudelijke 
schoonmaakmiddelen, waarvan in de 
productinformatie uitdrukkelijk staat dat die 
geschikt zijn voor houten meubelen. 

� Gebruik nooit agressieve chemische 
middelen of schurende schoonmaak- of 
oplosmiddelen. Ook staalwol, 
schuurpoeder of pannensponsjes 
beschadigen het oppervalk dusdanig dat 
herstel onmogelijk wordt. 

� Verwijder vuil zo snel mogelijk. Verse 
plekken kunnen eenvoudiger en daardoor 
meestal helemaal worden verwijderd. 

� Gebruik een zachte, niet pluizende doek, 
zeem of spons. Gebruik geen vezeldoek, 
deze bevatten vaak kleine schuurdeeltjes 
die het oppervlak kunnen beschadigen. 

� Gebruik nooit een stoomreiniger of 
stromend water uit een slang. 

� Maak alle oppervlakken na het reinigen 
grondig droog. Langdurige vochtafzet moet 
altijd vermeden worden, zowel na het 
reinigen als bij optredende wasemdamp. 
Staand water en andere vloeistoffen 
kunnen permanente schade veroorzaken. 

� Het meubel moet in een ruimte met 
normaal klimaat, temperatuur en 
luchtvochtigheidsgraad staan. 

Onderhoudsadvies lakdelen (mat, 
zijdeglans)  

� Fronten met een mat of zijdeglans 
gelakt oppervlak kunt u reinigen met 
alleen een zacht doekje en warm 
water met een beetje afwasmiddel of 
glasreiniger. Vervolgens met een 
zachte droge doek droogwrijven. 

� Vlekken van sterk gekleurde 
substanties en vloeistoffen, vetspatten 
en dergelijke, moeten onmiddellijk met 
water, onder toevoeging van normaal 
niet schurend schoonmaakmiddel, 
worden gereinigd. 

 

 

 
 
 
 
 
 

� De zeepresten met lauw water 
afwassen en vervolgens met een 
zachte doek droogwrijven. 

� De vlekken mogen niet indrogen, 
mogelijk kunnen deze anders niet 
meer worden verwijderd. 

� Ons advies is om het reinigingsmiddel 
eerst op een niet zichtbare plaats te 
testen. 

Onderhoudsadvies voor hoogglans delen 

� Vuil kan bij hoogglans delen zonder 
veel inspanning en zonder chemische 
middelen goed worden gereinigd 
omdat het oppervlak volledig gesloten 
is. 

� Belangrijk is dat gebruikte 
schoonmaakmiddelen extreem schoon 
zijn. Zelfs de kleinste verontreinigingen 
kan blijvende krasjes veroorzaken. 

� Gebruikte schoonmaakmiddelen, het 
liefst katoenen doeken, moeten vooraf 
grondig gereinigd en uitgespoeld 
worden. Mocht er bij het schoonmaken 
minerale- of metaalstof worden 
afgenomen, dan moeten de 
schoonmaakmiddelen continue 
worden uitgespoeld, dit ter voorkoming 
van schade aan de hoogglans lak. 

� Er kunnen kleine gebruikssporen 
ontstaan. Afhankelijk van kleur en 
lichtinval vallen deze meer of minder 
op. Zij verminderen de waarde niet, 
maar zijn niet te vermijden zoals bij 
alle hoogglanzende oppervlakken van 
bijvoorbeeld auto’s, glas of andere 
meubeloppervlakken. 

� Dergelijke gebruikssporen zijn geen 
reden voor reclamaties. 
 

 

 

 

 



Onderhoudsadvies voor houten delen 

� De oppervlakken van de houten delen 
zijn meermalen verzegeld met een 
hoogwaardige 2-componenten lak. U 
kunt de delen reinigen met een licht 
vochtige doek in de richting van de 
houtnerf, zodat eventuele vuildeeltjes 
uit de poriën worden verwijderd. 
Vetspatten en andere 
verontreinigingen mogen in geen geval 
indrogen en moeten onmiddellijk 
worden verwijderd. 

� Maak alle oppervlakken na het 
reinigen grondig droog. Te natte delen 
door gebruik van natte doekjes of 
wasem moeten altijd worden 
vermeden. 

� Houd alle oppervlakken altijd droog. 
Staand water en andere vloeistoffen 
kunnen permanente schade 
veroorzaken. 

� Mereno kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor schade, die door verkeerd 
gebruik van meubelen is ontstaan. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Onderhoudadvies en gebruik Beton-Lissé oppervlakken. 

Belangrijk: Bij montage alléén zuurvrije kit gebruiken!!! 

Schoonmaken: 

Het schoonmaken van de Beton-Lissé kan met reguliere schoonmaakproducten, zoals zachte niet bijtende 
allesreiniger en groene zeep. 

Het is absoluut niet aan te raden om chloor en bleekhoudende schoonmaakproducten te gebruiken, deze 
producten kunnen de beschermlaag aantasten. Ook anti-kalkmiddelen bij voorkeur niet gebruiken. Bij hoge 
uitzondering maximaal een keer in de 3 maanden en daarna direct met veel water schoonspoelen zodat het 
kalkverwijderende product niet te lang op de beschermlaag kan inwerken. Het gebruik van schuursponsjes 
raden wij liever af. 

Onderhoud: 

De Beton-Lissé oppervlakken moet u onderhouden om de duurzaamheid van het product te behouden. 
Wordt het oppervlak niet goed onderhouden, kunnen wij u niet garanderen dat het product zijn 
duurzaamheid behoudt. 

� Vlekken van sterk gekleurde substanties en vloeistoffen, vetspatten en dergelijke, moeten binnen 4 
uur met water, onder toevoeging van normaal niet schurend schoonmaakmiddel, worden gereinigd. 
 

Beschadigingen: 

Zodra beschadigingen in het Beton Lissé oppervlak zijn ontstaan dienen deze direct te worden herstelt. 
Krassen en butsen kunnen de seallaag dermate beschadigen dat vuil en vocht kan doordringen tot de Beton 
Lissélaag. Daarnaast kunnen verwaarloosde beschadigingen onherstelbare verkleuringen en verdere (vocht) 
schade als gevolg hebben. 

Indien de Beton Lissé laag ook is beschadigd; eerst de Beton Lissé laag plaatselijk 
opvullen/herstellen/aanhelen. Een klein kleurverschil met de eerdere stuclaag is mogelijk. 

Na het opschuren en voldoende droogtijd opnieuw impregneren en sealer aanbrengen. 

Indien alleen de coating/afwerklaag is beschadigt; Seallaag licht opschuren met schuurpapier korrel 180 en 
nieuwe laag(lagen) sealer aanbrengen. 

 

 



 

 

Onderhoudadvies en gebruik voor de keramische 

wastafels. 

Het woord “keramiek”komt van het Griekse woord keramos, hetgeen drinkvat of aardewerkvat 
betekent. Doorgaans werd dit gemaakt van gebakken klei. Inmiddels heeft keramiek een veel bredere 
betekenis gekregen. Als we nu aan keramiek denken, dan denken we niet alleen aan de potten, maar 
ook aan serviezen, tegels of aan de wasbakken en toiletpotten in ons eigen huis. Ook is keramiek 
zeer geschikt als materiaal voor keukenbladen en wastafels. Een verklaring hiervoor zijn de vele 
voordelen van een keramische wastafel. 

Voordelen van een keramische wastafel: 

Een keramische wastafel beschikt over een aantal bijzonder goede eigenschappen: 

� Hardheid 
� Hittebestendig 
� Slijtvast 
� Licht in gewicht 
� Onderhoudsarm 
� Hygiënisch 

 

Doordat een keramische wastafel een zeer dichte structuur heeft, hebben vlekken geen kans om in 

het materiaal te trekken. Bovendien zorgen de grondstoffen voor een duurzame wastafel met een 

robuuste uitstraling.  

Nadelen van een keramische wastafel: 

Een keramische wastafel is zo hard, dat het minder goed bestand is tegen puntbelasting. Dit betekent 

dat wanneer een scherp voorwerp hard neerkomt op een hoek, dit permanente schade kan 

veroorzaken en er bladschilfers van de keramische wastafel kunnen springen. 

Hoe onderhoud je een keramische wastafel? 

Een wastafel gemaakt van keramiek is zeer gemakkelijk in onderhoud. Wij adviseren om het schoon 

te houden met een schoonmaakmiddel en een natte doek. Daarmee is een keramische wastafel 

uitstekend te reinigen, omdat vuil zich hier niet gemakkelijk aan hecht. 

 

 



 

Garantie en onderhoudsinstructie  

Natural Stone/gietmarmer wastafels 

 
Garantie 

Op al onze producten vervaardigd uit gietmarmer geven we 5 jaar garantie op productiefouten. De garantie start 

vanaf de inkoopdatum en geldt alleen bij normaal gebruik, en bij installatie door een erkend vakman. Latere 

aanpassingen, met name aan de oppervlaktelaag en luchtbellen aan de onderzijde van de door ons geleverde 

producten, zijn uitgesloten van garantie. 

 

Kwaliteitsverklaring 

Onze producten worden al ruim 35 jaar geproduceerd volgens zeer strenge milieuvoorschriften en zijn in 

evenwicht met mens en natuur. De producten bestaan uit mineraalpoeder/polyesterhars. Het oppervlak is 

beschermd door een gel-coatlaag van tenminste 0,5 rnm dik. 

 

Resistentie 

Kwaliteitscriteria van onze producten voldoen aan de volgende normen: 

 

CE/EN vastgesteld door Europees Comité (CEN_European Comité for standarization) _ aangeduid 

met het "CE" symbool EN_norm 14688 _ (voor wastafels). 

 

Onderhoudsinstructies 

Een product uit gietmarmer moet als volgt onderhouden worden: 

� Schoonmaken met een gewoon, vloeibaar reinigingsmiddel. Wij kunnen o.a. het product  Clean & Shine 

aanraden. N.B.! Reinigingsmiddel dat schuurmiddel bevat, mag niet gebruikt worden. 

� Polijsten met een fijn polijstmiddel en daarna was aanbrengen (gebruik b.v. auto-was). Als men dit regelmatig 

doet, gaat het product jarenlang mee. 

� Stel het product niet bloot aan zuren, ammoniak, ontstoppingsmiddel, haarkleurmiddel of bleekmiddel. 

�  

Als de oppervlaktelaag om één of andere reden krassen vertoont of mat wordt, polijst en breng was aan zoals 

hierboven beschreven. Diepere krassen kunnen eerst geschuurd worden met natschuurpapier (korrel 1200). 

Als er een diepere beschadiging ontstaat, kan uw dealer u helpen met een reparatieset. 

 

 



 

 

 

 

Garantie 

Wij geven 5 jaar garantie op het goed functioneren en op de verwerkingskwaliteit van door ons 
geproduceerde badkamer meubelen. 
De wettelijke garantietermijnen beginnen op de dag van de facturering. 
Voorwaarde voor de garantie is een deugdelijk gebruik volgens de voorschriften en een goed 
onderhoud van het badkamermeubel. 
De garantie heeft betrekking op gebreken, die optreden door materiaal- en/of productiefouten. 
De gebreken worden verholpen door reparatie of vervanging van de defecte onderdelen. 
Montage- en reiskosten zijn niet inbegrepen in de garantie. 
 
Voor niet door ons geproduceerde goederen gelden de door de betreffende aangegeven 
garantierichtlijnen. De garantie wordt overgenomen door de producenten. 
 
Schade die ontstaat door verkeerde montage, reiniging, onderhoud en gebruik van de 
keukenmeubelen is uitgesloten van garantie. Verdergaande claims, ook voor vervanging van een 
gevolg- of vervolgschade worden uitgesloten. 
 
Hout is een stuk gegroeide natuur. Hout en fineren mogen niet aan extreem droge of vochtige lucht 
worden blootgesteld. De voor meubels gebruikte materialen zijn geschikt voor een relatieve 
luchtvochtigheid van 45-65%. Het klimaat kan door ventilatie of met behulp van luchtbevochtigers 
worden aangepast, om beschadigingen zoals bijv. scheurtjes of uitzetten door vochtigheid te 
vermijden. 
Boomstammen, die tot massief hout of fineren worden verwerkt, zijn altijd zeer verschillend in kleur en 
structuur. Door de groei beïnvloede kleur- en structuurverschillen zullen altijd blijven bestaan. Zelfs bij 
delen uit één stam kunnen afwijkingen niet vermeden worden. Bij sommige houtsoorten komen deze 
kleurverschillen extra tot uitdrukking.  
Ook na de verwerking werkt het hout. Afhankelijk van lichtinwerking en de houtsoort kunnen er dan 
ook nog kleurverschillen optreden. Deze natuurlijke en leeftijdsonderhevige veranderingen zijn 
kenmerken van echt hout. Bij na- en leveringen “volgens kleurmonster” kunnen dan ook afwijkingen 
optreden.  Bij de combinatie van massief hout en fineer, alsook bij gelakte delen kunnen tevens 
kleurafwijkingen optreden. Deze afwijkingen zullen getolereerd moeten worden en zijn geen reden tot 
reclamaties. 
 
 

 




