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Closetpotten- en zittingen
Producten: Globo closetpotten

Iedereen zal het erover eens zijn dat het schoonmaken van het toilet niet de meest aangename
klus in huis is. Dit is waarschijnlijk ook de reden dat men deze klus met de meest agressieve
middelen te lijf gaat. Echter, als er regelmatig wordt gereinigd, krijgen vlekken en bacteriën weinig
kans om zich te hechten en hardnekkige of zelfs blijvende vlekken achter te laten. Dus ook hier
geldt, liever schoonhouden dan schoonmaken!

Onderhoud
Zorg voordat er gespoeld wordt dat de closetzitting omhoog staat, om te voorkomen dat
opspattend spoelwater de onderkant van de zitting raakt en door indroging vlekken en
beschadigingen achterlaat. Probeer na elk gebruik direct eventuele ‘gebruikssporen’ te
verwijderen zodat deze zich niet aan de closetpot kunnen hechten.

Schoonmaak
Agressieve schoonmaakmiddelen tasten het oppervlak van de closetpot- en zitting aan. Vooral
chloorproducten en (azijn)zuren kunnen voor blijvende schade zorgen. Indien het gebruik ervan
toch gewenst is, laat deze dan nooit inwerken, maar spoel altijd ruim na met water en wees er
zeker van dat er nergens resten achterblijven. 

Reinig de closetzitting- en deksel met milde schoonmaakproducten en zet deze vervolgens
rechtop, alvorens de closetpot te reinigen. Let er vooral op dat de scharnieren van de zitting
goed worden afgespoeld met schoon water en vergeet ook het geheel niet droog te maken. De
scharnieren zijn, net als andere metaalproducten, gevoelig voor agressieve
schoonmaakproducten. Dit uit zich in het ontstaan van permanente verkleuring en/of aantasting
die op de lange termijn ten koste gaan van de functionaliteit.
          
Gebruik een zachte, niet schurende doek of spons en spoel goed na met water.
Microvezeldoekjes kunnen minuscule krasjes in het oppervlak veroorzaken waardoor de
beschermende laag wordt aangetast en er onherstelbare schade ontstaat. 

Let op: de scharnieren van het softclose-systeem zijn ontwikkeld om een closetzitting langzaam te laten
zakken. Probeer dit absoluut nooit te forceren door de zitting omlaag te duwen! Het mechanisme is hier
niet op berekend en zal het begeven. 


