Onderhoudsbeschrijving: Waskommen en wastafels uit Terrazzo.
Onze handgemaakte wastafels die wij u aanbieden zijn door onze zakenpartner in Indonesië geproduceerd. De
wastafels zijn vervaardigd uit Terrazzo/Granito, dit is een composiet van marmer- en granietkorrels gebonden
met cement. Deze mix van bestanddelen wordt in een mal gegoten waarna het geheel uithardt. Nadat de
wastafels uit de mal komen worden de wastafels afgewerkt, dit kan op verschillende manieren gedaan worden,
namelijk door middel van: Polijsten, slijpen, of het grof inhakken van de wastafels. De binnenkant van de
wastafel wordt altijd gepolijst zodat er een glad oppervlak ontstaat. Terrazzo/granito is zeker zo mooi en
duurzaam als marmer.
Om uw wastafel te onderhouden leveren we een gratis blikje wax bij uw bestelling, hiermee kunt u uw wastafel
periodiek (min. 4x per jaar) behandelen. Door de behandeling met de wax ontstaat er een filmlaag over de
toplaag van de wastafel, deze zorgt er voor dat de toplaag intact blijft en er geen vocht in de wastafel kan
trekken. Ook wordt het water door de wax sneller afgevoerd zodat kalkaanslag minder kans krijgt.
Voorbereiding.
Zorg er altijd voor dat de wastafel voor het behandelen met de wax, schoon en volledig droog is zodat de wax
zich optimaal aan het oppervlak kan hechten.
Behandelen.
U kunt de wax het beste opbrengen met een schilderskwastje. Breng een dunne laag wax aan op de gepolijste
delen van de wastafel 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.
Gebruik van de wastafel.
Het gebruik van onze wastafels in keukens raden we af, dit omdat hoge watertemperaturen desastreus
kunnen zijn voor de wastafel. Ook adviseren we u uit te kijken met metalen voorwerpen, een flinke tik tegen
een scherpe hoek van de wastafel kan voor problemen zorgen.
Gebruik nooit bijtende stoffen zoals chloor, antikalkmiddelen en dergelijke om uw wastafel schoon te maken, u
kunt uw wastafel het beste schoonmaken met natuurlijke groene zeep.
Voor het behandelen van de wastafels kan ook bijenwas of boenwas gebruikt worden, deze producten zijn
verkrijgbaar in de bouwmarkt. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om bij ons enkele blikjes te bestellen.
Tot slot wensen we u veel jaren plezier toe met uw aankoop.

