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ONDERHOUD VAN FENIX

Als u door een microscoop naar FENIX kijkt, ziet u de structuur die ervoor zorgt dat licht in verschillende richtingen wordt 
gereflecteerd. Door deze structuur herkennen wij het als een mat oppervlak. 
Goed zorgen voor FENIX betekent het schoonhouden van deze structuur. In dit document vindt u enkele eenvoudige maar 
belangrijke richtlijnen. Door uw FENIX-oppervlak regelmatig op deze manier te reinigen, kunt u er jarenlang van genieten.

DAGELIJKSE REINIGING EN HET VERWIJDEREN VAN VLEKKEN

Warm water is doorgaans uiterst effectief. Aangezien FENIX een sterk materiaal is, kunt u ieder huishoudelijk reinigingsmiddel 
gebruiken, zoals allesreinigers, ontsmettingsmiddelen, ontvetters of kalkverwijderaars. Indien nodig kan zelfs aceton veilig worden 
gebruikt (volg altijd de gezondheids- en veiligheidsinstructies op de fles). 

Echter, om het beschadigen van de structuur te vermijden, dient u boenen met schuurmiddel, een schuurspons of harde borstel 
te vermijden; op de lange termijn zou dit kunnen leiden tot een glanzende plek op uw matte oppervlak. U kunt in plaats daarvan 
een melaminespons - ook wel een magische spons genoemd - gebruiken.

Als laatste stap dient u altijd te spoelen met een ruime hoeveelheid warm water en het oppervlak vervolgens droog te vegen 
met een schone doek. Het water verwijdert vuil, resten van reinigingsvloeistoffen en deeltjes van een melaminespons, die anders 
achter zouden kunnen blijven in de structuur. De schone doek absorbeert water en vermijdt daardoor eventuele kalkaanslag. 

GRONDIGE REINIGING

Het gebeurt niet vaak, maar als u uw FENIX-oppervlak niet regelmatig heeft gereinigd in de loop van de tijd, kunnen verschillende 
soorten vuil zich hebben opgehoopt in de microstructuur. Dit kan ertoe leiden dat het uiterlijk verandert. Mocht dit het geval zijn, 
volg dan onderstaande stappen om het FENIX-oppervlak grondig te reinigen. 

            Stap 1
  Spuit het gehele oppervlak in met een ontvettende keukenreiniger.
  Wrijft vuil los met een schone doek en warm water.
 Spoel na met een ruime hoeveelheid warm water en droog met een schone doek.

      Stap 2
  Behandel het gehele oppervlak nu met een anti-kalk reiniger. 
      Wrijf mogelijke kalkaanslag los met warm water en een schone doek.
      Spoel na met een ruime hoeveelheid warm water en droog met een schone doek.

      Stap 3
 Maak over het gehele oppervlak kleine ronde bewegingen met een melaminespons, om diep in de structuur te komen.
      Spoel opnieuw na met een ruime hoeveelheid warm water en droog met een schone doek.

Mocht er een vlek zijn achtergebleven, dan kunt u plaatselijk aceton gebruiken (volg hierbij altijd de gezondheids - en 
veiligheidsinstructies op de fles). Ook hierna is het verstandig het spoelen en drogen te herhalen. 
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DISCLAIMER. In dit document worden algemene aanbevelingen gegeven over hoe u de kwaliteit van reiniging en onderhoud van de producten verder kunt verbeteren. Dit document dient als een 
algemene richtlijn voor goede werkmethoden en vormt geen garantie of verklaring ten aanzien van de geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot de producten en processen die in dit 
document worden beschreven. Alle in dit document opgenomen informatie of vermelde producten moeten door de gebruiker worden gecontroleerd en getest op geschiktheid voor zijn of haar 
specifieke doel of toepassing. De gebruiker dient rekening te houden met plaatselijke of specifieke omstandigheden. De inhoud van dit document vormt een afspiegeling van onze kennis en ervaring 
ten tijde van de publicatie van dit document. De meest recente versie van het document treedt in de plaats van alle eerdere versies. We wijzen erop dat de meest recente versie technische wijzigingen 
kan bevatten waarmee bij het gebruik van de producten rekening moet worden gehouden. De meest recente versie van het document kan worden geraadpleegd op onze website. Klanten dienen 
altijd te controleren of er een bijgewerkte versie van het document beschikbaar is. De garantie op een product kan komen te vervallen als (de inhoud van) de meest recente versie van dit document, 
dat van tijd tot tijd bijgewerkt kan worden, niet (naar behoren) wordt nageleefd. We hebben ons uiterste best gedaan om de juistheid van de informatie in dit document te waarborgen, maar kunnen 
niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vergissingen, onjuistheden of typografische fouten.

FENIX reinigen betekent de 
structuur reinigen

Kies uw schoonmaakmiddel Spoel na met warm water Droog met een schone doek Gebruik geen schurende 
crème, pannenspons of harde 
borstel
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