
Lichte vervuilingen
vette vingers, lichte aanslag e.d.

Methode:
-  schoonwrijven met een zachte doek en 

een sopje. De wrijfbeweging uitvoeren 
in de slijprichting van het materiaal.

-  oppervlak inspuiten met RVS Reiniger, 
inwrijven, even wachten en met een 
zachte, droge doek uitwrijven. Deze 
laatste behandeling geeft een dunne 
beschermende laag aan het RVS.

Let op: altijd RVS reiniger zonder 
schuur- of polijstmiddel gebruiken.

Lichte vervuilingen
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-  schoonwrijven met een zachte doek en 

een sopje. De wrijfbeweging uitvoeren 
in een willekeurige variërende rond-
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laatste behandeling geeft een dunne  
beschermende laag aan het RVS.

Let op: altijd RVS reiniger zonder 
schuur- of polijstmiddel gebruiken.

Lichte vervuilingen
vette vingers, lichte aanslag e.d.

Methode:
-  schoonwrijven met een zachte  

doek en een sopje.
-  oppervlak inspuiten met RVS Reiniger, 

inwrijven, even wachten en met een 
zachte doek uitwrijven.

Let op: altijd RVS reiniger zonder 
schuur- of polijstmiddel gebruiken.

Sterke vervuiling, lichte beschadigingen
sterke aanslag, beginselen van corrosie.

Methode:
-  schoonwrijven met een zachte doek met 

wat HG Metaalglans. De wrijfbeweging 
uitvoeren in de slijprichting van het 
materiaal.

-  oppervlak inspuiten met RVS Reiniger, 
inwrijven, even wachten en met een 
zachte droge doek uitwrijven. Deze 
laatste behandeling geeft een dunne 
beschermende laag aan het RVS.

Opmerking: Door bovenstaande metho
de kan een wijziging in de oppervlakte
structuur van het RVS ontstaan. Het 
verdient dan ook de aanbeveling dit werk 
door een vakman te laten uitvoeren.  

Sterke vervuiling, lichte beschadigingen
sterke aanslag, beginselen van corrosie, 

ondiepe krasjes.

Methode:
-  schoonwrijven met een zachte doek met 

wat HG Metaalglans. De wrijfbeweging 
uitvoeren in een willekeurige variërende 
ronddraaiende beweging.

-  oppervlak inspuiten met RVS Reiniger, 
inwrijven, even wachten en met een 
zachte droge doek uitwrijven. Deze 
laatste behandeling geeft een dunne 
beschermende laag aan het RVS.

Opmerking: Door bovenstaande metho
de kan een wijziging in de oppervlakte
structuur van het RVS ontstaan. Het 
verdient dan ook de aanbeveling dit werk 
door een vakman te laten uitvoeren.  

Sterke vervuiling, lichte beschadigingen
sterke aanslag, beginselen van corrosie, 

ondiepe krasjes.

Methode:
-  alle vervuilingen of beschadigingen die 

niet met de reeds omschreven metho-
de zijn te verwijderen, moeten door een 
vakman opnieuw worden gestraald.

Opmerking: Door ondeskundig of verkeerd 
reinigen kan het gestraalde oppervlak snel 
beschadigen.

Hardnekkige vervuiling,  
corrosie, krassen

Methode:
-   alle vervuilingen of beschadigingen die 

niet met de reeds omschreven metho-
de zijn te verwijderen, moeten door een 
vakman opnieuw worden gestraald.

Opmerking: Door ondeskundig of verkeerd 
reinigen kan het gestraalde oppervlak snel 
beschadigen.

Vermijdt agressieve onderhouds
producten zoals chloor, WC Eend, 

zilverreiniger, Muscle, Cif e.d.

GEBORSTELD RVS ORBITAAL  
GESLEPEN RVS

GLASPAREL
GESTRAALD RVS

Vermijdt agressieve onderhouds
producten zoals chloor, WC Eend, 

zilverreiniger, Muscle, Cif e.d.

Vermijdt agressieve onderhouds
producten zoals chloor, WC Eend, 

zilverreiniger, Muscle, Cif e.d.

Kan wat vlekkeriger en minder egaal zijn, doordat  
orbitaal slijpen een handmatig proces is!

Glasparelgestraalde oppervlakken kunnen maar
beperkt zelf worden onderhouden.

Informatie over het reinigen van RVS!
Roestvrij stalen oppervlakken raken in het dagelijks gebruik vervuild of beschadigd. Deze vervuilingen 
of beschadigingen 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 RVS zal ook worden aangetast.
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