Onderhoudsbeschrijving: Marmeren waskom of wasbak
Marmer is een materiaal dat behoort tot het carbonaatgesteente. Marmer kan de mineralen calciet,
dolomiet of aragoniet bevatten. Deze mineralen geven het gesteente de typische marmering en
kleuren. Iedere marmeren waskom heeft een unieke uitstraling.
Om uw marmeren waskom te onderhouden leveren we een gratis blikje wax bij uw bestelling.
Hiermee kunt u uw natuurstenen waskom van marmer periodiek (min. 4x per jaar) behandelen. Door
de behandeling met de wax ontstaat er een filmlaag over de toplaag van de marmeren wastafel.
Deze zorgt er voor dat de toplaag intact blijft. En dat er geen vocht in de waskom of wasbak kan
trekken. Ook wordt het water door de wax sneller afgevoerd waardoor er minder kans is op
kalkaanslag.
Voorbereiding
Voordat u uw marmeren waskom gaat behandelen met wax is het belangrijk dat de kom schoon en
droog is. Dit is belangrijk omdat de wax zich hierdoor optimaal aan het oppervlak kan hechten
Behandelen
Breng de wax bij voorkeur op met een schilderskwast. Breng een dunne laag wax aan op de
gepolijste delen van de marmeren wasbak of waskom en laat de wax ± 2 min intrekken. Na het
intrekken van de wax kunt u de overtollige wax met een droge zachte doek uitboenen totdat het
behandelde oppervlag volledig glimt. Als u de wax te lang heeft laten uitharden is het mogelijk om
deze uit te poetsen met staalwol 00. De onderhoudswas is ook verkrijgbaar in onze webshop.
Gebruik van de wastafel
Gebruik nooit bijtende stoffen zoals chloor, antikalkmiddelen en dergelijke om uw natuurstenen
waskom of wasbak van marmer schoon te maken. U kunt uw waskom bij voorkeur schoonmaken met
Moeller Stone Care HMK P324 of eventueel natuurlijke groene zeep. Kalkaanslag kunt u het best
verwijderen met staalwol 00, hierdoor wordt het gebruik van antikalk producten volledig overbodig.
Om het onderhoud te beperken raden wij u aan om de marmeren waskom of wasbak, na gebruik,
met een droge doek af te nemen.
Als u nog vragen heeft betreft het behandelen van uw marmeren wasbak of waskom, neem dan
contact met ons op. Bel hiervoor naar 0493-741011 of stuur een mail info@badkamerexclusief.nl.
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