
Onderhoudadvies en gebruik van de 
keuken 

 

Algemeen onderhoudsadvies 

De  oppervlakken van een kwaliteitskeuken zijn met 
een hoogwaardige 2-componenten-lak optimaal 
veredeld en daardoor zeer onderhoudsvriendelijk. 
Om de waarde en levensduur van de keuken te 
bewaren, moet de keuken 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 keukenmeubelen. 

� 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. 

� De keuken 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. 

� Bijzonder hardnekkige vlekken kunnen 
met een gebruikelijke kunststofreiniger 
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. 

 

 

 

 

 

Gebruikersadviezen voor de 
keukenmeubelen 

Keukenmeubelen zijn niet bestand tegen 
vocht. Zet daarom nooit vochtige of natte 
goederen in de kasten. Vochtinwerking 
kan uitzetting van het materiaal tot gevolg 
hebben. Bij lekkages het water zo snel 
mogelijk verwijderen en afdrogen ter 
voorkoming van vochtinwerking. 

De vaatwasser moet na het afwerken van 
een wasprogramma minimaal een half uur 
afkoelen. Sluit de vaatwasser na het einde 
van het programma, zodat de waterdamp 
kan wegtrekken binnenin de machine. Dit 
om uitzetten en schade van de houten 
delen te voorkomen. De delen zijn niet 
bestand tegen langdurig blootstellen aan 
deze waterdamp. 

Tijdens het koken of gebruik van de 
kookplaat dient de afzuigunit altijd te 
worden aangezet. Waterdamp en vetten 
moeten zo snel mogelijk worden 
afgevoerd. Voorkom condensvorming in de 
keuken.  

Laat de deur van de koeler of vriezer zo 
kort mogelijk openstaan. Keukenfronten 
kunnen kromtrekken, uitzetten of krimpen 
door extreme wisselingen van 
temperatuur. 

Voorkom morsen of lekken van water bij 
het vullen van het waterreservoir van 
stoomovens of koffiezetapparaten. 
Wanneer water is gelekt, verwijder dit dan 
onmiddellijk. 

Mereno kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor schade, die door verkeerd 
gebruik van meubelen en/of apparaten is 
ontstaan. 

 


