
By purchasing this ABK InnoVent BARONGA | BINGARA sink you have chosen for an outstanding 

quality product. Before using this sink, please read the maintenance and user instruction. If used 

normally and carefully, this sink will give you kitchen pleasure for many years.

Cleaning of stainless steel:

In the every day use, the stainless steel surface damages and becomes polluted. These pollution or 

damages can diminish the resistance against corrosion or even cause corrosion, depending on the 

nature of the pollution. Pollution and damages are not only bad to the corrosion sustainability of the 

material, it will also have an visual effect on the appearance of the material. In case of a strong pollution 

or damages a change of the surface structure can exist by cleaning. We therefore recommend to only 

have a specialist taken care of these kind of problems. Greasy fingers, light deposits, scratches etc, 

cause an neglected appearance. Therefore, it is necessary that the stainless steel is given regular 

maintenance. The stainless steel requires specific ways of maintenance and is based on the three 

different finishes, i.e. brushed, orbital grinded and glass bead blasted.

Light pollution (greasy fingers, light deposits etc.) can be removed as follows:

- Clean with a soft/damp cloth and a minor quantity of a liquid abrasive (like CIF).

Move the cloth in the same direction as the polishing direction of the material.

- Spray the surface with a stainless steel cleaner, rub in and wait several minutes and polish 

with a soft, dry cloth. This last treatment gives the stainless steel a thin protecting coating.

Troubleshooter:

My new sink contains small spots of rest and/or other pollution

During the installation of the sink into or under the worktop, it is possible that the stainless steel surface 

is contaminated with external pollution [chalk, cement rests, cutting rests etc]. Because of the daily 

use and intensive cleaning, this pollution disappears within a short period. Use a damp cloth with CIF or 

another stainless steel cleaner, polishing firmly in the same direction as the polishing direction of the 

steel surface. Always consult the instructions of the cleaning material itself as well. If the pollution 

should not disappear after several weeks, please consult your kitchen supplier. ̀

There is often a little bit of water in the bottom of my sink

Especially the BARONGA sinks are very distinguishing in design. The clean-ability however is less than 

usual and the run-off in the bottom is limited to several millimetres. Therefore, it is essential to mount 

the sink 100% horizontally under the worktop because of above mentioned limited run-off. Some 

minimal remains of water can always stay visible. 

When I close the drain in my sink, the water still slowly flows away

The drain is not positioned exactly in the middle of the round cut out [see drawing]. This possibly 

occurred during installation, or is caused by tension of the plumbing or when the central bolt is not fitted 

tight enough. To solve this: unscrew the central bolt, reposition the drain in the middle and secure it 

again firmly. After many years of uncomplicated functioning the rubber sealing may wear out, possibly 

causing leakage. New replacing rubber sealants can be ordered via your kitchen supplier.

Met de aanschaf van uw ABK InnoVent BARONGA | BINGARA spoelbak heeft u gekozen voor een 
kwaliteitsproduct. Alvorens de spoelbak in gebruik te nemen, adviseren wij u deze gebruiks- en 
onderhoudsinstructie zorgvuldig te lezen. Bij normaal gebruik en zorgvuldig onderhoud zal uw spoelbak 
u jarenlang keukenplezier opleveren.

Reinigen van RVS:
Roestvast stalen oppervlakken raken in het dagelijks gebruik vervuild of beschadigd. Deze kunnen de 
weerstand tegen corrosie verminderen of zelfs corrosie veroorzaken, afhankelijk van de aard van de 
vervuiling. Vervuiling en beschadigingen zijn niet alleen slecht voor de corrosieweerstand van het 
materiaal, het uiterlijk van het roestvast staal zal ook worden aangetast.
Bij sterke vervuiling en beschadigingen kan door het reinigen een wijziging in de oppervlakte-structuur van 
het roestvast staal ontstaan. Het verdient dan ook aanbeveling dit werk door een vakman te laten 
uitvoeren.
Vette vingers, hinderlijke aanslag, krassen, e.d. geven het roestvast staal een onverzorgd uiterlijk. Het is 
daarom noodzakelijk dat het roestvast staal met enige regelmaat wordt onderhouden. 
Lichte vervuiling (vette vingers, kalkaanslag e.d) worden als volgt verwijderd:
- Schoonwrijven met een zachte vochtige doek en wat vloeibaar schuurmiddel (bijv. CIF). 

De wrijfbeweging uitvoeren in de slijprichting van het materiaal.
- Oppervlak inspuiten met roestvast staal reiniger, inwrijven, even wachten en met een zachte, droge doek

uitwrijven. Dit geeft een beschermende laag aan het roestvast staal.

Veel voorkomende vragen [FAQ]:
Plekjes bij eerste ingebruikname in de spoelbak.
Tijdens het installeren kunnen er kleine oppervlakte verontreinigingen zijn ontstaan, door invloeden van 
buitenaf [kalk, cementresten, slijpresten, etc]. Door dagelijks gebruik en intensief schoonmaken verdwijnen 
deze puntjes meestal op korte termijn. Poets krachtig met de richting van het geslepen oppervlak mee, met een 
doek en CIF of HG metaalglans [zie ook de gebruiksaanwijzing op de verpakking]. mocht na enkele weken het 
verschijnsel niet zijn verdwenen, neemt u dan contact op met uw keukenleverancier.
Kleine hoeveelheden water blijven achter in de spoelbak.
De BARONGA spoelbakken zijn fraai en het optimum que strak design. De schoonmaakbaarheid is echter door 
de vormgeving minder dan gebruikelijk en het afschot in de bodem is beperkt tot enkele millimeters. Het is 
daarom essentieel dat de spoelbak volledig vlak wordt verwerkt in uw keuken. Er kan echter altijd een beperkt 
waterresidu achter blijven.
Bij gesloten korfplug loopt water toch via afvoer weg.
Korfplug zit niet exact in midden van het gat. [zie tekening] Mogelijk door spanning tijdens de montage van de 
afvoer is de korfplug niet exact in het midden geplaatst of is de centrale moer niet strak genoeg aangedraaid. 
Ga als volgt te werk: Draai de centrale moer los, positioneer de set opnieuw in het midden en draai de centrale 
moer opnieuw vast.
Mogelijk probleem na jaren probleemloos gebruik is slijtage aan de rubberen afdichting van de korfplug. 
hiervoor zijn nieuwe rubbers te bestellen via uw keukenleverancier.
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Draai de beugels rondom evenredig 
aan met een MAXIMUM van 1,5 Nm

Tighten mounting brackets evenly 
to a MAXIMUM of 1.5 Nm

Installatievoorschrift BARONGA | BINGARA vlakinbouw
Installation instructions BARONGA | BINGARA flushmounting

BARONGA |  BINGARA


