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Onderhoudsbeschrijving: Betonnen wasbak of waskom 

De betonnen waskommen van BadkamerExclusief zijn handgemaakt en samengesteld uit alleen de 

beste grondstoffen. De unieke samenstelling van bestandsdelen biedt de mogelijkheid om subtiele 

vormen en designs te creëren. Dit maakt onze collectie van BadkamerExclusief zo onderscheidend. 

Voor elk model betonnen wasbak worden er speciaal op maat gemaakte mallen geproduceerd. 

Hierin worden alle betonnen waskommen van deze serie en kleur gegoten. Alle mallen voldoen aan 

strenge kwaliteitseisen en maatvoeringen. De mal wordt op zijn kop geplaatst en alle bestanddelen 

worden met water gemengd en in de mal gestort. Daarna wordt de mal met inhoud op een trilplaat 

gezet om alle luchtbellen te verwijderen. Hierdoor wordt het beton nog compacter en sterker. Zodra 

de wastafel van beton is uitgehard wordt de mal verwijderd en eventueel overgebleven 

luchtbelletjes met de hand opgevuld. Hierna wordt de betonnen waskom geslepen, geschuurd en tot 

slot gepolijst zodat er een glad oppervlak ontstaat. Na deze stap wordt het beton van een nano 

coating voorzien. Dit maakt het oppervlak waterafstotend en zorgt er voor dat de waskommen niet 

vlekgevoelig zijn. Voordat de waskommen worden verpakt worden ze eerst nog beoordeeld door de 

kwaliteitsafdeling. Hier worden de waskommen gecontroleerd op maattolerantie, kleur en afwerking. 

Zo bent u als klant altijd verzekerd van een betonnen wasbak van de beste kwaliteit! 

Gebruik wastafel beton 

Naast de prachtige stoere uitstraling van beton zijn de betonnen wasbakken ook nog eens zeer hard. 

Het materiaal kan dus wel tegen een stootje en krast niet snel. Alle waskommen worden voorzien 

van een nano coating die het oppervlak van de waskom waterafstotend maakt waardoor kalk niet 

snel aan het oppervlak zal hechten en vlekken geen kans krijgen. Om de werking van de nano coating 

optimaal te houden adviseren we om uw beton wastafel +/- 4x per jaar met wax te behandelen. De 

beton wastafel dient op het moment van behandeling droog te zijn. 

Betonnen wasbak schoonmaken 

Voor het reinigen van uw betonnen waskom of wasbak raden we aan om groene zeep of Edelzeep te 

gebruiken. Beide zepen zijn zeer zacht en zorgen ervoor dat vuil wordt verwijderd zonder dat het 

oppervlak van de betonnen wasbak wordt aantast of beschadigd. Breng de groene zeep of Edelzeep, 

vermengt met water aan met een microvezel doek en reinig de beton wastafel grondig. Spoel de 

waskom daarna af met schoon kraanwater en droog de waskom met een doek indien gewenst. Door 

de waskom na elk gebruik af te drogen krijgt kalk minder kans en hoeft de betonnen waskom minder 

intensief gereinigd te worden. Gebruik geen bijtende, schurende of sterk zuurhoudende producten 

zoals chloor, azijn of een schuurspons om uw wastafel schoon te maken. Deze producten kunnen 

ervoor zorgen dat de nano coating zijn werking verliest. 

Als u nog vragen heeft betreft het behandelen van uw betonnen wasbak of waskom, neem dan 

contact met ons op. Bel hiervoor naar 0493-741011 of stuur een mail info@badkamerexclusief.nl 

 


