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Onderhoudsadvies algemeen
Door een regelmatig onderhoud blijft uw meubilair mooier, zijn de onderhoudskosten op de lange termijn
veel lager en tenslotte gaat uw meubilair langer mee.
Onderstaand instructies om uw meubilair in goede staat te houden.

1 Schoonmaak tafelbladen en kastpanelen

• Warm water met een klein scheutje vloeibare zeep en een zachte licht vochtige doek.
• Altijd nawrijven met een droge doek; ook om strepen te voorkomen.

2 Schoonmaak gemoffelde metalen framedelen

• Gemoffelde metalen framedelen zijn eenvoudig te reinigen met warm met water een klein scheutje
eventueel vloeibare zeep en een zachte licht vochtige doek.
• Strepen van bijvoorbeeld schoenen met een wat minder verdunde vloeibare zeep en een zachte licht
vochtige doek.
• Altijd nawrijven met een droge doek; ook om strepen te voorkomen.

3 Schoonmaak gestoffeerde delen van stoelen en banken

Een wekelijkse stofzuigbeurt bevordert de levensduur van de stof en houdt de kleuren fris. Bij het stofzuigen
dient u van een glad mondstuk (liefst geen aluminium dat kan afgeven) gebruik te maken. Daarna de stof nog
met een borstel naborstelen.

4 Schoonmaak gelakte en gebeitste houten delen & kunststof kuipen

• Warm water met een klein scheutje vloeibare zeep en een zachte licht vochtige doek.

5 Schoonmaak CPL kuipen, zittingen en ruggen

• Warm water met een klein scheutje vloeibare zeep en een zachte licht vochtige doek.
• Let er wel op dat de zijkanten met was zijn behandeld en niet eindeloos ‘ontvet’ kunnen worden.

6 algemeen

• Contoleer het meubilair regelmatig op beschadigingen en/of los zittende delen.
• Contoleer regelmatig de conditie van de glijders/pootdoppen.

Tot slot

Gebruik nooit agressieve, schurende reinigingsmiddelen en harde of schurende doeken en sponsen.
Mocht u specifieke vragen hebben met betrekking tot het schoonmaken of onderhoud van het meubilair,
dan kunt u contact opnemen met de Service afdeling van EromesMarko.
service@eromesmarko.nl
Tel: 024 750 23 00
]
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Vlekkengids
Balpen en cosmetica
Reinigen met spiritus.

Bloed

Bloed afwassen met koud water. Als dit niet helpt
kan men een pH-neutraal afwasmiddel toevoegen.

Schoenpoets

Voorzichtig afdeppen met een doek die bevochtigd is
met wasbenzine of spiritus.

Stearine

Chocolade, vet & snoepgoed

Afwassen met lauw water met een pH-neutraal
afwasmiddel.

Strijk met een warm strijkijzer over absorberend
papier (pas op dat de polyester niet smelt bij te hoge
temperaturen). Reinigen met terpentine. Afdeppen
met lauw water met een pH-neutraal afwasmiddel.
Alternatief: zie kauwgom.

Gras & groentes

Urine

Afwassen met lauw water, eventueel met een
pH-neutraal afwasmiddel.

Inkt

Verwijder zoveel mogelijk met vloeipapier. Reinigen
met 20% gedenatureerde alcohol. Hierna afwassen
met water met een pH-neutraal afwasmiddel.

1 deel kleurloze azijn vermengen met 2 delen water.
Gebruik een droge doek als onderlaag als u de vlek
bevochtigt. Verwijder het azijnmengsel door er
afwisselend een droge en een vochtige doek op
te drukken.

Verf

Verwijder zoveel mogelijk met een lepel. Hierna
afwassen met lauw water met een pH-neutraal
afwasmiddel.

Op oliebasis: reinigen met terpentine en afdeppen
met water met een pH-neutraal afwasmiddel.
Op waterbasis: afwassen met koud water een
pH-neutraal afwasmiddel.
Als de vlek oud is een vakman raadplegen.

Kauwgom

Wijn & alcohol

Jam, stroop, vruchten & vruchtensap

Afkoelen met ijsblokjes in een plastic zakje of
een koelelement en daarna afschrapen. Een eventuele rest kan men voorzichten verwijderen met
wasbenzine.

Vewijder zoveel mogelijk met vloeipapier. Afwassen
met water met een pH-neutraal afwasmiddel en
reinigen met verdunde gedenatureerde alcohol.

Koffie, thee & melk

Zoveel mogelijk verwijderen met vloeipapier. Afwassen met water met een pH-neutraal afwasmiddel.

Nagellak

Afdeppen met nagellakverwijderaar. Als de vlek niet
verdwijnt, aceton gebruiken.

Olie

Strooi kalkpoeder op de vlek en laat het intrekken.
Afborstelen en voorzichten afdeppen met een doek
die bevochtigd is met wasbenzine of spiritus.
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