
 

Kranen en douchekoppen 
Producten: Bongio assortiment en Luca Primo kranen 

 

Het belangrijkste advies voor kranen, bedieningspanelen, douchekoppen en andere metalen  

en kunststof producten is om na gebruik zeep- en/of tandpastaresten weg te spoelen en 

vervolgens goed te drogen. Gebruik hiervoor altijd een zachte spons of doek. Deze simpele 

handelingen zorgen voor een blijvend mooi product en een lange levensduur. 

 

Metaalproducten reageren wanneer zij in aanraking komen met zuur- en chloorhoudende 

reinigingsmiddelen. De reactie uit zich in een verkleurd en beschadigd materiaaloppervlak 

dat niet of nauwelijks te herstellen is. Beter schoonhouden dan schoonmaken! Dit is echter 

makkelijker gezegd dan gedaan, daarom volgen hieronder nog een aantal schoonmaaktips. 

 

Doen 

• Na gebruik afspoelen met koud water en droogmaken met een zachte, niet 

schurende doek; 

• Reinigen met zeer milde reinigingsmiddelen zoals groene zeep; 

• Reinigen met speciale sanitairreiniger voor metaal (afgestemd op het soort metaal 

van de kraan). 

 

Nooit doen 

• Schoonmaken met reinigingsmiddel dat zout-, azijnzuur of een ander agressief zuur 

of chloor bevat; 

• Gebruiken van fosforhoudende (professionele) reinigingsmiddelen; 

• Verschillende schoonmaakmiddelen mengen; 

• Agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes en/of een  

microvezeldoek gebruiken; 

• Schoonmaakproducten laten intrekken; 

• Breng reinigingsmiddel nooit rechtstreeks op het te behandelen materiaal aan, maar 

eerst op een doek of spons. 

Let op: huidverzorgingsproducten zoals shampoo, douchegel en vloeibare zeep kunnen 

schade veroorzaken. 

 

Verschillende afwerkingen 

• Voor vaste afwerkingen, zoals chroom, geborsteld nikkel, mat zwart en goud kunnen 

bovenstaande adviezen gevolgd worden; 

• Voor RVS316 is het advies om geen schoonmaakmiddelen op basis van o.a. alcohol, 

chloor en thinner toe te passen, aangezien deze kleurverschillen aan het oppervlak 

kunnen veroorzaken. Gebruik van chloormiddelen kan oppervlak corrosie (vliegroest) 

veroorzaken; 

• Living finishes, zoals hammered brass en natural messing zullen van kleur 

veranderen en vallen niet onder een uniforme afwerking. Ze hebben geen 

oppervlaktebescherming en verkleuren door invloeden van buitenaf (oxidatie). De 

living finishes kunnen van nature stippen of vlekken bevatten, die een uitstraling 

geven van een antieke, karakteristieke en geleefde stijl. Voor deze finish kan 

eventueel de natuurlijk gevormde patina worden gepoetst d.m.v. zilver- of koperpoet 


