Technische Informatie

Schimmelvorming op kitvoegen
Algemeen
Kitvoegen in sanitaire ruimten en natte cellen, moeten deskundig en voldoende afwaterend aangebracht
worden, met een hoogwaardige schimmelwerende sanitair siliconenkit. Ondanks dat dit door
professionele en ervaren kitters wordt uitgevoerd, hebben deze kitvoegen duurzaam en noodzakelijk
onderhoud nodig. Om te zorgen dat deze kitvoegen op lange termijn goed blijven functioneren, zijn de
volgende onderhoudsinstructies opgesteld:

Onderhoudsinstructies voor schimmelvrije kitvoegen
1. Kitvoegen die men toepast in sanitaire ruimten en natte cellen, moeten na het douchen of baden
schoon worden afgespoeld met lauw warm water, waarna deze goed worden afgedroogd met een
handdoek, om schimmel- en kalkvorming te voorkomen. Om kalkaanslag te verwijderen, gebruik
schoonmaakazijn en geen anti-kalkmiddel of ander agressief reinigingsmiddel. Gebruik op
natuursteen ondergronden, altijd een speciaal reinigingsmiddel.
2. Minimaal 1 keer per maand moet men douchewanden, kranen, tegelwerk, tegel- en kitvoegen goed
schoonmaken, met een geschikte reiniger, om de evt. ontstane vuilaanslag grondig te verwijderen,
vuilaanslag veroorzaakt n.l. schimmel Gebruik hiervoor nooit groene zeep of een overig vettig
schoonmaakmiddel, dit geeft kleverige ondergronden.
3. Voldoende en goede ventilatie is essentieel, nadat de badkamer of een overige natte ruimte is
gebruikt, open daarom geheel of gedeeltelijk ventilatieroosters, deuren, ramen of als mogelijk het
mechanisch ventilatiesysteem aanzetten. Douchedeuren en -gordijnen altijd na gebruik openen, zodat
het bad en de douchecel voldoende kan ventileren. Bij naleving hiervan, wordt op deze manier een te
hoge luchtvochtigheid voorkomen.
4. Gebruik nooit een metalen trekker voorzien van zwarte rubbers voor het droog maken van
ondergronden na het douchen of baden, maar gebruik een geschikte kunststof trekker met
transparante, witte of lichte kleur rubbers.
5. Als recent kitvoegen zijn aangebracht, voordat men naaste bouwdelen gaat schuren of schilderen,
moet men eerst deze voegen ontdoen van evt. achtergebleven zeepsopresten, met een natte spons,
waarna men de kitvoegen goed ontvet met Seal-it® 510 Cleaner, omdat op een zuivere kitondergrond
minder stof- en vuildelen zullen hechten.
6. Max. 2 dagen nadat kitvoegen zijn aanbracht, adviseren wij om deze en de direct daaraan grenzende
bouwdelen, goed te reinigen met een zachte spons, die voorzien is van een mengsel warm water en
een ontvettende reiniger.
Als men deze onderhoudsinstructies juist hanteert, heeft u gegarandeerd voor vele jaren, mooie en in een
uitstekende staat verkerende kitvoegen in badkamers, keukens, douche- en toiletruimten.
Mocht er toch schimmelvorming op de kit optreden, kan men dit het best verwijderen, met een
schimmelverwijderaar. Ook kan men de kit plaatselijk repareren of geheel vervangen door een nieuwe kit
van hetzelfde type, mits deze totaal ongeschikt is geweest voor de toepassing en men dus voor een ander
type kit moet kiezen.
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Schimmelvorming op kitvoegen
Aansprakelijkheid
Deze informatie is gebaseerd op onze uitvoerige testen en jarenlange ervaringen en is van algemene aard,
welke echter geen aansprakelijkheid inhoudt. Het vaststellen of een product geschikt is voor een
bepaalde toepassing, is gebruiker verantwoordelijk, door eigen testen.
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