
ONDERHOUDSADVIES SPOELBAKKEN

Spoelbakken zijn verkrijgbaar via Dekker Zevenhuizen BV, Postbus 11, 2760 AA Zevenhuizen.
Kijk voor garantievoorwaarden op www.dekkerzevenhuizen.nl

Om de spoelbak mooi te houden is een juist gebruik en regelmatige reiniging noodzakelijk. Omdat spoelbakken van verschillende 
materialen gemaakt kunnen worden, is er voor elk materiaal een passend onderhoudsadvies. Met onderstaande tips heb je jarenlang 
plezier van de spoelbak.

Meer informatie!
Wil je meer informatie en schoonmaak- 
tips of lezen over speciale aanbiedingen 
van professionele cleaners? Kijk dan op: 
www.dekkerzevenhuizen.nl/onderhoud.

STARGLANZ
Om vlekken te verwijderen en de glans van een RVS (gepo-
lijst) spoelbak nog langer te behouden, gebruik je maande-
lijks Starglanz (art.nr. 290125). Je kunt Starglanz bestellen 
op: www.dekkerzevenhuizen.nl/shop.
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PVD-, color coated-, kunststof- en 
stenen spoelbakken
Voor dagelijks onderhoud en ter verwij-
dering van koffie-, thee- en vetaanslag, 
wordt geadviseerd om een PH-neutraal 
schoonmaakmiddel te gebruiken of 
schoon lauw water met eventueel 
toevoeging van een zachte zeep. Droog 
de spoelbak af na de reiniging om 
kalkafzetting te voorkomen. 

SPECIFIEKE VLEKKEN
VERWIJDEREN

Kalkvlekken 
Kalkvlekken kun je verwijderen met een 
schoonmaakazijn. Laat deze 5 minuten 
intrekken en verwijder de kalk met een 
melaminespons (art.nr. 290001). Daarna 
naspoelen met water en goed nadrogen.

Roest bij rvs (gepolijst) spoelbakken
Rvs kan van zichzelf niet roesten, 
roestvorming wordt altijd veroorzaakt 
door invloeden van buitenaf. Zie je 
roestpuntjes? Maak dan de spoelbak 
schoon met een natte schuurspons en 
wat vloeibaar schuurmiddel. Spoel na 
met water en wrijf de bak droog.

AANDACHTSPUNTEN

Algemeen
Om water-/kalkvlekken te voorkomen; 
wrijf de spoelbak na gebruik droog met 
een schone doek (vnl. bij gekleurde 
spoelbakken).

Gebruik geen schuurmiddelen zoals 
staalwol, schurende materialen kunnen 
het oppervlak aantasten.

DAGELIJKS EN PERIODIEK
ONDERHOUD 

Dagelijks onderhoud
Algemeen
Neem de spoelbak dagelijks af met een 
spons en wat afwasmiddel. Spoel altijd 
grondig na met lauwwarm water en 
maak het droog met een schone, droge 
theedoek of keukenpapier. Hierdoor 
worden resterende vuil en eventuele 
zeep- en waterresten geabsorbeerd.

Schade voorkomen: krassen en/of 
deuken 
Doordat de spoelunit dagelijks wordt 
gebruikt, zijn lichte krassen en deuken 
aan de oppervlakte onontkoombaar.
De spoelunit kan beschadigen wanneer 
deze te ruw behandeld wordt. Daarom 
dient voorzichtigheid in acht te worden 
genomen bij het leggen van voorwerpen 
in de unit of op het afdruipgedeelte. 
Daarnaast blijven beschadigingen 
beperkt door zo min mogelijk met 
voorwerpen over het materiaal te 
schuiven.

Werp geen bestek of andere zware 
voorwerpen in de spoelunit, dit kan 
bij color coated bakken leiden tot 
onherstelbare schade aan de kleurlaag, 
waardoor het rvs zichtbaar wordt.

Periodiek onderhoud  
Rvs (gepolijst) spoelbakken
Om vlekken te verwijderen en de glans 
van de spoelbak nog langer te behouden, 
gebruik je maandelijks Starglanz. Breng 
een ruime hoeveelheid van het middel 
aan op een vochtige zachte doek of 
spons, wrijf de spoelbak er goed mee 
in, en spoel de unit vervolgens na met 
water. Wrijf daarna de bak droog. 

1 Zuren en agressieve stoffen tasten de 
spoelbak aan en kunnen vlekken of 
kleine gaatjes in de spoelbak veroor-
zaken. Voorbeelden zijn verf, chloor, 
gootsteenontstoppingsmiddelen, 
zilverpoets, gebitsreiniger, sommige 
tandpasta’s, S39, waterstofperoxide 
en zoutzuur (oplossingen). Mocht er 
toch een agressieve stof in de spoelbak 
terechtgekomen zijn, verwijder het middel 
dan direct met veel water en een sopje. 

Het is aan te bevelen deze behandeling 
een aantal keer te herhalen. Naderhand 
pas schoonmaken is vaak te laat; het 
materiaal is op dat moment meestal al 
aangetast, waardoor de vlekken blijven 
terugkeren.

Chloor en zoutzuur kun je beter niet in 
de gootsteenkast bewaren; de dampen 
kunnen inwerken op het materiaal van 
de spoelbak, maar ook op je kraan, boiler 
etc. Met name bij color coated bakken 
kan er aan de gebruikszijde blaarvorming 
in de kleurlaag ontstaan.

Color coated-, kunststof- en 
stenen spoelbakken
Pas op met kokendhete olie, frituurvet en 
pannen die direct van het vuur komen. 
Deze kunnen de bak beschadigen. Gebruik 
altijd een onderlegger.

Voor de color coated spoelbakken geldt, 
dat bij krassen het rvs dat zich onder de 
coating bevindt, zichtbaar kan worden 
(dit valt niet onder de garantie).

We onderscheiden de volgende type bakken: Rvs (gepolijst); PVD (rvs met kleur); Color coated (rvs met gekleurde laag); kunst-
stof (meestal van kwartscomposiet) en steen (composiet, graniet, keramiek).




