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PORCELÆN
Overfladen på alle porcelænsvaske er glasur. Porcelæn er kendetegnet ved en høj brugervenlighed og en glat
overflade. Det betyder dog ikke, at det er ufølsomt over for skader. Hårde genstande som falder ned på eller 
sættes hårdt på vasken kan beskadige glasuren og føre til revner og skader som ikke kan repareres.

BEHANDLING AF PLETTER
Til den daglige rengøring kan du anvende normale milde rengøringsmidler. Eventuelle kalkrester kan fjernes med for
eksempel en mild kalkfjerner fra supermarkedet eller de almindelige eddikebaserede rengøringsmidler. Disse er de
mindst aggressive og samtidigt mindst skadelige for miljøet såvel som hænderne.
Anvendelse af produkter som der indeholder slibemiddel, som for eksempel skurecreme, frarådes på det kraftigste.
Produkter indeholdende slibemidler vil fysisk slibe i glasuren (overfladen på vasken) med risiko for uoprettelige
skader, samt at man over tid vil blotlægge selve kernen i porcelænet.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Til daglig rengøring anbefaler vi normale milde rengøringsmidler 
eller eddikebaserede rengøringsmidler. For en skånsom, 
men grundig rengøring, anbefaler vi Cramer Email Keramik 
(1). Metalridser, ofte grå linjer, kan fjernes med Cramer 
sanitetsviskelæder (2).

BEHANDLING AF RIDSER
Porcelæn er meget ridsefast ved normal brug. Dybe ridser på 
overfladen eller revner (normalt resultatet af at en tung,
hård eller skarp genstand med kraft støder sammen med eller 
falder ned på vasken) kan ikke fjernes med de sædvanlige 
rengøringsmidler. Mindre skader kan derimod repareres med 
Cramer Touch-up Stick (3), og Cramer Reparationssæt (4) kan 
bruges til lidt større skader og for eksempel til stødskader på 
siderne af håndvasken. 
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 POLYSTONE
Polystone håndvaske er fremstillet af knust marmor og stenmateriale med en beskyttende overflade af en 
polyester gelcoat. De er nemme at holde rene med vand og sædvanlige milde rengøringsmidler.

BEHANDLING AF PLETTER
Den glatte overflade på vasken gør det nemt at fjerne pletter med en fugtig klud eller blot 
med vand og et flydende opvaskemiddel. Brug ikke kemiske stoffer som blegemiddel, 
hårfarve eller neglelakfjerner. Disse stoffer beskadiger håndvasken uopretteligt.

Bemærk: Spidse genstande kan beskadige overfladen. Mineralstøbte kompositter er mere 
følsomme over for ridser end porcelæn og tåler ikke temperaturer kontinuerligt over 65 
grader celsius.

Pletter, der er vanskelige at fjerne og lette overfladiske ridser, 
kan også fjernes ved hjælp af Cramer Acryl-Mineral (1). Cramer 
Touch-up Stick (2) og Cramer reparationssæt (3) kan bruges til 
mindre skader.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Polystone materiale skal kun rengøres med en blød svamp/klud 
og et rengøringsmiddel uden slibemiddel. Alternativ kan også 
anbefales et særligt poleringsmiddel: Cramer Acryl-Mineral (1) og 
rengøringsmiddel: Cramer Mineral-Cast-Cleaner (4). 
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ONYX - SOLID SURFACE
Håndvaske og bordplader er produceret i dette faste overflademateriale bestående af naturlige mineraler, 
farvepigmenter og akryl. Et holdbart, ikke-porøst og derfor meget hygiejnisk materiale.

BEHANDLING AF PLETTER
Onyx er et såkaldt massivt overflademateriale og er holdbart og robust. 
Materialet kræver ikke meget vedligeholdelse. Håndvaskene kan rengøres 
med sæbe og vand eller andre almindelige flydende rengøringsmidler i 
kombination med en mikrofiberklud. Den porefri struktur gør pletter let 
at fjerne ved daglig vedligeholdelse. Materialet er varmebestandigt op til 
70 grader. Et multirengøringsmiddel til glas kan også bruges til at gøre 
overfladen fedtfri. Du kan fjerne kalkaflejringer ved et standard middel til 
fjernelse af kalk til husholdningsbrug. Materialet er modstandsdygtigt over 
for de fleste rengøringsprodukter og kemikalier.

BEHANDLING AF RIDSER
Som på ethvert andet materiale kan skarpe genstande efterlade ridser. 
Disse kan behandles med såkaldt mirakelsvamp der fås i specialbutikker og 
et blødt slibemiddel, såsom skurecreme. Dybere ridser kan også repareres, 
fordi det faste overflademateriale er solidt og homogent. For at undgå 
forskelle i glans eller uønskede nuancer anbefales det at behandle hele 
overfladen. For endnu større skader eller revner, er det bedst at kontakte 
vores serviceafdeling.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Et almindeligt rengøringsprodukt kan fjerne vanskelige pletter. Skyl altid 
efter med rent vand. Brug aldrig slibende rengøringsmidler. For en mere 
grundig rengøring anbefaler vi det specielle poleringsmiddel Cramer 
Acryl-Mineral (1) og til daglig rengøring anbefaler vi Cramer Mine-
ral-Cast-Cleaner (2).

8
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KVARTS
Kvarts håndvaske er fremstillet af knust stenmateriale. Det består af mere end 93% naturlige kvartskorn og 7% 
epoxyharpiks og bindemiddel.

BEHANDLING AF PLETTER
Det er vigtigt at tørre overfladen på vasken grundigt af efter brug med en ren blød klud, da vanddråber som efterlades
på vasken kan danne kalkpletter. Den daglige rengøring klares med vand og de sædvanlige milde rengøringsmidler 
til hjemmet fra supermarkedet. Anvend ikke ætsende eller aggressive rengøringsmidler. da det kan skade produktet 
uopretteligt.

Bemærk: et vandblødgøringsmiddel kan beskadige overfladen.

Tenax Care Kit (Kvarts Textured Surfaces) indeholder:

BEHANDLING AF RIDSER
Som på ethvert andet materiale kan skarpe genstande efterlade ridser. Ofte ses disse som hvide ridser i overfladen.
Ridser kan behandles med en såkaldt mirakelsvamp der fås i specialbutikker. Svampen andvendes med et let tryk i
cirkulære bevægelser indtil ridsen ikke længere er synlig. Håndvaskene er fabriksbehandlet med en beskyttende 
belægning. Vi anbefaler dig regelmæssigt at vedligeholde produktet med et specielt udviklet produkt hertil.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 
 Vi anbefaler et specielt Tenax Care Kit til rengøring og vedligeholdelse af overflader.

KVARTS AX CLEANER: koncentreret syreafkalkningsrens til fjernelse af stædigt snavs 
- 150 ml spray. Anvendes i tilfælde af særlig hård snavs og kalk, som ikke kan fjernes 
med normale rengøringsmidler.

BRIOTOP: brugsklar universalrens til let og hurtig rengøring af alle overflader - 150 ml 
spray. (Kan også fås i 1 liters flaske).

KVARTS TONER: specifik genoprettende middel til kvarts (agglomerater) - 150 ml 
enhed. Beskytter overfladerne på kvarts bordplader mod pletter og garanterer en 
genoprettende effekt på farven.

10
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AKRYL
Håndvaske i akryl er syntetiske håndvaske - det samme materiale som vi kender fra f.eks brusekar. Rengøringen 
af en akrylvask er meget let, fordi snavs næsten ikke har nogen chance for at klæbe sig fast til den glatte og porefri 
overflade. 

BEHANDLING AF SMÅ RIDSER 
Små ridser kan fjernes med Cramer akryl-mineral (1). Større skader kan 
repareres med Cramer Touch-Up Stick (2) og Cramer Repair-Kit (3). 

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Til normal daglig vedligeholdelse kan du bruge en blød klud med flydende 
opvaskemiddel eller rengøringsmiddel (et fedtopløsningsmiddel). Skyl herefter 
med rent vand. Brug ikke (flydende) slibende eller skurende svamp, da dette vil 
beskadige akryloverfladen. Brug ikke en damprenser. Fjern eventuelle kalkrester 
med husholdningseddike. Akryl bør kun rengøres med sæbe, ikke-slibende 
rengøringsmidler til badeværelset eller den specielle Cramer Acryl-Mineral (1).

12
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NATURSTEN
Natursten er et naturligt produkt og kan derfor afvige i farve og struktur fra det, du måske har set i en udstilling. 
Materialet er ufølsom overfor ridser.

BEHANDLING AF PLETTER
Natursten er et porøst materiale, så derfor kan der forekomme 
pletter på vasken. Efter brug skylles håndvasken grundigt med vand 
og tørres af med en blød klud.

Når man monterer en håndvask af natursten, må der kun anvendes 
syrefrit sanitetssilikone. Andet materiale kan indeholde olie, som 
øjeblikkeligt absorberes i stenen og efterlader pletter, der ikke kan 
fjernes.

Syrer og alkalier er meget dårlige for den blanke belægning. Vi 
anbefaler derfor ikke at anvende toilet- og fliserens, ammoniak, 
slibende rengøringsmidler, citronsyre, eddike, vinduesrens og 
ståluld.

BEHANDLING AF RIDSER
Der kan altid forekomme pletter, fordi sten er et porøst materiale. 
Efter brug skylles håndvasken grundigt med vand og tørres af 
med en blød klud. Vi anbefaler at beskytte overfladen før brug 
og mindst en gang om året med imprægneringsproduktet fra 
vores plejesæt til stenvaske. Imprægneringsproduktet giver et 
beskyttende lag og forhindrer indtrængen af væsker.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Til daglig rengøring og vedligeholdelse af håndvaske kan anbefales 
Lithofin Natural Stone Care Kit, som imprægnerer stenen. 
Hvert sæt består af:

•  500 ml  Lithofin pletfjerner (rengøringsmiddel)

•  250 ml  Lithofin pletstopper (imprægneringsmiddel)

•  500 ml  Lithofin Easy Clean (vedligeholdelsesprodukt)

•  En polering/poleringsklud og sprøjtepistol til 

 Lithofin Easy Clean

14
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SPEJLGLAS
Porefrie glasoverflader er hygiejniske og lette at vedligeholde.

BEHANDLING AF PLETTER
Anvend en blød klud, eller en blød og ikke slibende svamp tilsat lidt lunkent vand. 
Alternativt kan der anvendes et mildt glasrengøringsmiddel fra supermarkedet. 
Sprøjt ikke glasrengøringsmidlet direkte på spejlet, men først på en klud, og tør 
derefter spejlet af. Der må ikke anvendes slibende eller sure rengøringsmidler, 
samt afkalkningsmidler eller agenser som indeholder meget ammoniak. Sørg for, 
at kanterne på spejlet altid er rene og tørre, og at der ikke er efterlades kondens på 
spejlet.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Glas skal kun rengøres med en ikke-slibende blød klud eller svamp (brug ikke 
mikrofiberklude og ingen slibende rengøringsmidler. Brug kun neutrale rengøringsmidler, 
specielle rensere til glas som f.eks Cramer-spejlskum. Spejlskummet drypper ikke og 
angriber ikke bagsiden af spejlglasset.

16
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BADERUMSMØBLER
Møblerne er lavet af: 
• Lamineret træ
• Lakeret træ
• Massivt træ eller ægte træfinér

LAMINERET TRÆ
Melamin trædekor monteret på spånplade. Træet er forsynet med et tyndt 
lag melaminharpiks i træstruktur og med enten blank eller mat finish. 
Materialet påføres ved hjælp af varme og tryk. Takket være harpiksen klæber 
belægningen sig fast til træet. Møbler fremstillet i dette materiale har en 
holdbar overflade.

Spildte kemikalier såsom afkalkningsmidler, neglelakfjerner, hårfarvning osv. 
skal fjernes omgående. Ridser og pletter på møbler skal behandles så hurtigt 
som muligt, så der ikke opstår yderligere skader på overfladerne. Skader som 
er opstået i overfladen af møblet som for eksempel ridser og revner, medfører at 
såvel laminerede, finerede og malede overflader bliver mindre vandafvisende og 
er dermed særligt udsatte for fugtskader til følge. I tilfælde af sådanne alvorlige 
skader anbefaler vi derfor at du med det samme kontakter din forhandler eller 
konsulterer en specialist, som kan være behjælpelig med en hurtig udbedring af
skaden.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
For at fjerne fastsiddende snavs anbefaler vi at der anvendes en fugtig klud med 
varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Overfladen skal altid tørres af efter 
rengøring. Brug aldrig slibende, syre- eller opløsningsmiddelbaserede eller 
fedtede rengøringsmidler til rengøringen. Hvis møblerne bliver våde, så tør dem 
af så hurtigt som muligt. Lad aldrig møbeloverfladen forblive våd eller fugtig i 
længere perioder da det kan forårsage skader.

1818



20 21

LAKERET TRÆ
Højglans eller matlakerede møbler er lavet af MDF. Under 
produktionsprocessen bliver pladerne overtrukket og poleres herefter.

Spildte kemikalier såsom afkalkningsmidler, neglelakfjerner, hårfarvning osv. 
skal fjernes omgående. Ridser og pletter på møbler skal behandles så hurtigt 
som muligt, så der ikke opstår yderligere skader på overfladerne.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 
For at fjerne fastsiddende snavs anbefaler vi at der anvendes en fugtig klud med 
varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Overfladen skal altid tørres af efter 
rengøring. Brug aldrig slibende, syre- eller opløsningsmiddelbaserede eller 
fedtede rengøringsmidler til rengøringen. Hvis møblerne bliver våde, så tør dem 
af så hurtigt som muligt. Lad aldrig møbeloverfladen forblive våd eller fugtig i 
længere perioder da det kan forårsage skader.

BEHANDLING AF RIDSER PÅ LAKEREDE MØBLER 
Dybe ridser i overfladen (normalt resultat af en grov kollision med 
en tung eller skarp genstand) kan ikke fjernes med normale 
rengøringsmidler. Mindre skader kan derimod repareres med 
König Kantenfix Premium / touch-up stick / lakstift. Disse 
penne fås i samme farve som møblerne og er velegnede 
til at dække små ridser på kanter og hjørner. Malingen 
er hurtigtørrende, har en høj dækningskraft og er 
akrylbaseret.

MASSIVT TRÆ ELLER ÆGTE TRÆ-
FINÉR
Eg har en åben struktur og absorberer let fugt. Vores møbler med egfinér er forsynet med et 
mat lag lak i farven Natur eller med en tokomponentbelægning af Rubio Monocoat Oil i farverne 
Aqua, Grå ask, Chokolade eller Kul. Møblerne med solide paneler har kun en belægning af Rubio 
Monocoat i ovennævnte farver.

Ved vedligeholdelse af disse møbler skelnes der mellem møbler, der er lakeret i naturligt (lak). 
Dette gælder kun de finerede møbler. Disse transparente lakerede finérmøbler i farven Natur 
kræver faktisk ingen vedligeholdelse. Møblerne er lakeret med et farveløst lag, der påføres på alle 
sider af træet, hvilket gør det vandtæt. Faktisk er møblerne plastbelagte, således at egenskaberne 
ved lak beskytter møblerne. Hvis laklaget er beskadiget, kan træet absorbere fugt. Desværre kan 
ridser, skader eller pletter ikke fjernes af sig selv. 

For møbler der er udstyret med en tokomponent Rubio Monocoat Oil - dette kan både 
være de finerede møbler og møblerne med massive paneler - findes der specielle 
vedligeholdelsesprodukter.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 
Ægte træ (massivt eller finér) skal rengøres med en blød, tør klud. Slibende og eller skarpe 
genstande skal undgås.

For at fjerne fastsiddende snavs anbefaler vi at der anvendes en fugtig klud med varmt vand og et 
mildt rengøringsmiddel. Overfladen skal altid tørres af efter rengøring. Brug aldrig slibende, syre- 
eller opløsningsmiddelbaserede eller fedtede rengøringsmidler til rengøringen. Hvis møblerne 
bliver våde, så tør dem af så hurtigt som muligt. Lad aldrig møbeloverfladen forblive våd eller 
fugtig i længere perioder da det kan forårsage skader. Ved langvarig overdreven kontakt med 
vand kan der dannes hvide pletter i træet. Så er fugtigheden kommet ind i træet og den åbner sig. 
Kalkpletter kan også forekomme i træet. Derudover kan der dannes eg-pletter, når det kommer i 
kontakt med metaller. Metallet reagerer på den syre der findes i eg. Derfor bør du overveje ikke at 
stille parfume på møblerne, der kan indeholde metalpartikler.

Spildte kemikalier såsom afkalkningsmidler, neglelakfjerner, hårfarvning osv. skal fjernes 
omgående. Ridser på massive, finerede eller malede overflader er mindre vandafvisende.
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Dette sæt består af 4 x 100ml flasker: Monocoat Tanninfjerner, Fedtfjerner,  Kalkfjerner 
og sæbe.

SÆBE (1): Koncentreret, yderst økonomisk i forbrug.

TANNIN FJERNER (2): Sorte / hårde pletter (f.eks. pletter fra dåser). Kan også 
bruges efter vandskade. Må anvendes på ubehandlede, olierede og voksede 
overflader.

KALK FJERNER (3): Kalkpletter og andre alkaiske pletter (f.eks urin og 
rustpletter). Kan også bruges mod hvide aflejringer.

FEDT FJERNER (4): Fedtpletter (f.eks. olivenolie). Påfør så hurtigt som muligt 
efter at pletten er dannet for at forhindre penetrering af pletten.

RUBIO MONOCOAT PLEJESÆT

LAK RUBIO MONOCOAT
BEHANDLING AF RIDSER OG SKADER –  
FINER MED NATURLIG LAK ELLER FINER MED RUBIO COATING
Ved behandling af ridser i finérede møbler skelnes der mellem møbler lakeret med 
naturlig lak (farven Natur) og møbler med tokomponent Rubio Monocoat Oil i farverne 
Aqua, Grå ask, Chokolade eller Kul.

Ridser og pletter på lakerede (side 20) eller massivt træ eller ægte træfinér (side 21) 
skal behandles eller repareres så hurtigt som muligt, så der ikke kommer yderligere 
skader på overfladerne. Overfladerne på lakerede og finerede møbler kan ændre sig 
over tid. Det er en naturlig proces og kan ikke modvirkes. Kontinuerlig eksponering for 
UV-stråling såsom direkte sollys kan fremskynde ændringerne.

BEHANDLING AF RIDSER PÅ MASSIVE MØBLER
De massive møbler er beskyttet og farvet med en tokomponent Rubio Monocoat Oil. De 
solide egetræpaneler kan slibes og herefter forsynes med et nyt lag lak.

OBS!
Ingen Rubio Monocoat 
muligt.

AquaNatur

Kul

Grå ask

Chokolade

Fås i farverne på dine møbler: Aqua, Grå ask, Chokolade og Kul.
Dette sæt indeholder:

REFRESH (SPRAY 400 ML) (1); Til opfriskning af den beskyttende Rubio 
Monocoat Oil Plus 2C finish og udjævning af ru pletter. Sprayen er farveløs og 
kan bruges på enhver farve.

OIL PLUS 2C – A (100 ML) (2); Til opfriskning af farven og opdatering af den 
originale Rubio Monocoat Oil Plus 2C finishlak, for eksempel til ridser og hårde 
pletter.

RUBIO MONOCOAT PLEJESÆT TIL MØBLER

1 32 4
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TIPS TIL AT UNDGÅ PROBLEMER MED MØBLER I 
MASSIVT TRÆ ELLER ÆGTE TRÆFINÉR:

• Undgå brug af kemikalier såsom klor og sprit i nærheden 
af møblerne. Når disse typer stoffer kommer i kontakt med 
møblerne, vil det være meget vanskeligt at fjerne pletterne.

• Brug ikke aggresive rengøringsmidler, da de angriber Rubio 
Monocoat belægningen.

• Tør altid overfladen grundig af efter rengøring.

• Lad aldrig møbeloverfladen stå våd eller fugtig over en længere 

periode.

• Daglig rengøring med vand og sæbe anbefales ikke.

• Beskyt ikke møbler der er behandlet med Rubio Monocoat 

belægning med andre beskyttelsesprodukter.
• Møblerder kun er beskyttet med et lag naturligt lak, er ikke 

behandlet med Rubio Monocoat.
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GARANTIBESTEMMELSER

• I tilfælde af materielle, konstruktions- eller fremstillingsfejl inden for den gældende garantiperiode leveres de
           defekte dele af baderumsmøblet uden beregning.
• Derudover er alle defekter i mekaniske dele såsom hængsler, styr og ophængssystemer dækket af garantien.
• Kontroller baderumsmøblet for synlige skader umiddelbart efter modtagelsen. I tilfælde af konstaterede skader skal
           dette rapporteres straks (i løbet af maksimalt 2 arbejdsdage) til leverandøren.
• Returneringer accepteres kun i original, ubeskadiget emballage.
• Genstande med synlig skade må ikke monteres uden forudgående aftale med os. MONTERING ER LIG MED ACCEPT AF
           AT PRODUKTET ER FEJLFRIT!
• Anbring aldrig et baderumsmøbel i umiddelbar nærhed af et bad eller et brusebad (zone 2) uden en fast skillevæg;
           det skal monteres så vandsprøjt ikke kan forekomme. I tilfælde af direkte kontakt med vand kan de lide overlast. 
           Sørg altid for god udluftning på badeværelset.
• Efterlad aldrig fugtige håndklæder eller vaskeklude på baderumsmøblerne, da dette kan forårsage fugtskader.
• Hvis baderumsmøblerne er fugtige efter brug, skal de tørres af. Dette for at forhindre fugtskader på baderumsmøblerne.
• Fugtskader som følge af ovennævnte punkter er ikke dækket af garantien.
• Garantien bortfalder i tilfælde af forkert justering og egen tilvirkning af vores produkter.
• Ved levering af nye dele under garantien omfatter denne ikke følgeomkostninger, såsom montering, VVS og flisearbejde.
• I tilfælde af skade som følge af forkert montering og lækage bortfalder garantien.
• Ændring i overflader og patina som følge af almindelig brug og påvirkning fra sollys dækkes ikke af garantien
• Ved reklamation skal der altid oplyses et fakturanummer og medsendes en tydelig beskrivelse af klagen med fotos.
• Baderumsmøblerne skal forsegles korrekt med en syrefrit sanitetssilikone. Hvis baderumsmøblet ikke er tilstrækkeligt
           fuget eller fugerne ikke er korrekt vedligeholdt, bortfalder garantien.
• El skal altid tilsluttes af en autoriseret installatør.
• Skader på møbler, der har først har været anvendt i en udstilling eller på en messe, og efterfølgende videresolgt, er ikke
           dækket af garantibestemmelserne.
• Hvis der sker en hændelse som ikke er dækket af de gældende garantibestemmelser, tilbyder vi uanset muligheden for at
           indkøbe delene til en reduceret pris.
• Møblerne skal monteres af en autoriseret installatør.
• Specielle og ordreproducerede genstande kan ikke returneres.
• Der skal på grund af luftfugtigheden altid ske mekanisk udsugning i badeværelset for at forhindre fugtskader 
           på baderumsmøblerne.

GARANTIPERIODE:
Møbler:             5 år                  LED belysning:       2 år 
Vaske:             5 år                  Elektronik:              2 år
Spejle:              5 år  

   

EKSTRA GENERELLE TIP!
Effektiv ventilation af badeværelset er vigtigt ikke kun for 

at opretholde kvaliteten og udseendet af møblerne, men 

også for at forhindre mange andre problemer. Lakerede, 

laminerede eller olierede møbler kan modstå en vis 

mængde vand, men de klarer ikke at stå våde og fugtige 

over en længere periode. Der for anbefaler vi altid du 

tørrer dine møbler godt af.

På vores hjemmeside finder du yderligere informationer omkring vores 
produkter. Du finder også montagevejledninger til alle produkter.

www.sanibell.dk
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