
 

 

ONDERHOUD WERKBLADEN RVS 
 
Rvs  
  
Roestvrijstaal is een materiaal met veel mogelijkheden. De werkbladen lenen zich voor 
uiteenlopende toepassingen, maar zijn vooral op hun plaats waar watervastheid en hygiëne     
een noodzaak zijn.  Een rvs blad is watervast en duurzaam.  
 
Gebruik   
Ga niet zitten of staan op uw werkblad. 
Een rvs blad is watervast en duurzaam.  
Als u in het dagelijkse gebruik aan het volgende denkt, kunt u er dan ook jarenlang gemak 
van hebben:  

1.  Hoewel rvs hittebestendig is, zult u altijd onderzetters moeten gebruiken voor 
pannen die direct van de kookplaat komen. Die kunnen namelijk een temperatuur 
hebben tussen de 350ºC en 400ºC! Door de hitte zou de onderlijming van niet-
massieve bladen kunnen loslaten. Wees ook voorzichtig met hete apparaten; vaak 
zijn ze heter dan u verwacht.  

2. Rvs is redelijk krasgevoelig. Snijdt u dus nooit rechtstreeks op het blad, maar werk 
standaard met snijplanken. Kijk bovendien uit met schuiven en scherpe 
voorwerpen. Krassen zijn namelijk onherstelbaar. Overigens tasten krassen alleen 
het uiterlijk van het materiaal aan – niet de kwaliteit.  

••• door langdurig contact met onedele metalen kan rvs wel degelijk gaan roesten ••• 
 
Dagelijks onderhoud  
Om het blad lang mooi te houden, heeft u eigenlijk bijna niets nodig: 

1.  Voor de dagelijkse reiniging en bij lichte vuilaanhechting volstaat het om het blad af te nemen met 
veel  
water en een ontvettende zachte zeep. 

2. Plekken kunt u afspoelen met water en behandelen met Zep Inox Cleaner. Werk daarbij altijd in de 
borstelrichting! 

 
Onderhoud Spoelbak 
 
De spoelbak is naadloos voor u ingelast. Dat is wel zo hygiënisch, omdat er nu geen voedselresten in naden 
kunnen ophopen. Ook verder is de spoelunit onderhoudsarm: 

1. Voor het dagelijkse onderhoud gebruikt u gewoon een spons (geen schuurspons) met wat 
afwasmiddel. 

2. Om de glans van de spoelbak langer te behouden kunt u het volgende doen:  
behandel de unit (min.) 1 x per maand met Zep InoxCleaner. 

Breng het middel aan op een zachte doek of spons, wrijf de spoelbak er goed mee in. 
 
 
 



 

 

Tips 
1. Hoe vreemd het ook klinkt: het gebruik van roestvrijstaalreinigers is af te raden. Dezelfde 

coating  
die ter bescherming wordt aangebracht, kan namelijk ook vlekken op het oppervlak 
veroorzaken. 

2. Zuren of agressieve stoffen tasten het rvs aan en veroorzaken vlekken, roestpuntjes of kleine 
gaatjes 
in de spoelbak. Voorbeelden zijn: chloor, gootsteenontstoppingsmiddelen, zilverpoets,  
gebitsreiniger, HG reiniger, S39 en zoutzuur(oplossingen).  

 
Mocht er onverhoopt toch een agressieve stof in de spoelbak terecht zijn gekomen, dan doet u er goed aan 
deze direct te verwijderen met Starpolish of Cif Cream. 
Ook dan zult u de plek weer moeten naspoelen met water en de bak moeten droogwrijven.  
Het is aan te bevelen deze behandeling een aantal keer te herhalen. Naderhand pas schoonmaken blijkt  
doorgaans zinloos; het rvs is op dat moment vaak al aangetast, waardoor de vlekken zullen blijven 
terugkeren. 

3. Chloor of zoutzuur kunnen beter niet in de gootsteenkast worden bewaard; hun dampen 
   kunnen op het rvs inwerken. 

4. Een enkele keer komt het voor dat de spoelbak een soort roestaanslag vertoont. Die aanslag 
kan 
worden veroorzaakt door ijzerdeeltjes die uit het waterleidingcircuit in de bak komen,  
wat vooral na onderhoud aan de waterleiding of in de nieuwbouwwijken nog weleens het 
geval wil zijn. Snel en meerdere malen schoonmaken (o de hierboven beschreven manier) zal 
de roestaanslag verwijderen en nieuwe aanslag voorkomen 

 
••• Roestvrijstaal kan van zichzelf niet roesten. Roestvorming wordt altijd 

veroorzaakt door invloeden van buitenaf ••• 
 
Garantievoorwaarden 
 

1. De garantie geldt uitsluitend bij fabricagefouten en alleen wanneer het blad 
volgens de aanwijzingen is gemonteerd en wordt onderhouden. Beschadigingen die 
ontstaan door fouten vóór of tijdens de montage, door een ander dan huishoudelijk 
gebruik of door onoordeelkundig onderhoud, kunt u dus niet vergoed krijgen. 

2. De garantie op het blad(deel) vervalt wanneer het blad is bewerkt. 
3. Roestplekken veroorzaakt door invloeden van buitenaf vallen niet onder de 

garantie. 
 


