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Bepaal vooraf goed hoe en waar u uw sanitair plaatst. 

Zorg er bij de plaatsing/montage voor dat de werkplaats zo goed mogelijk schoon 

gemaakt is, om de kans op schade door stoten zo veel mogelijk te voorkomen. Haal 

beschermingsmateriaal pas van het artikel af wanneer dit strikt noodzakelijk is. Verzeker 

u er ook van dat u voldoende ruimte heeft om de materialen te plaatsen. Let hierbij 

bijvoorbeeld op: 

- Hebben lades en/of draaiende delen voldoende ruimte zodat zij elkaar of 

aangrenzende wanden niet kunnen raken? 

- Kan ik na plaatsing nog bij nodige (stel)schroeven?  

Gebruik bij montage van artikelen de daarvoor bestemde passende gereedschappen. 

Verzeker u er hierbij van dat de te gebruiken gereedschappen deugdelijk en 

onbeschadigd zijn. Ondeugdelijke (metalen) gereedschappen kunnen tijdens montage 

schade aan uw producten veroorzaken. Schade ontstaan door ondeugdelijk montage of 

gereedschappen vallen niet binnen de garantie. 

Zorg er voor dat uw wanden sterk genoeg zijn om hier materialen aan te monteren. 

Verzeker er u van dan de wand waaraan u uw badmeubel en/of spiegel(kast) geschikt is 

om zware meubelen aan op te hangen, voordat u begint met de montage. 

De wastafel of wasblad wordt niet aan de wand gemonteerd, maar dient aan het 

badmeubel te worden gefixeerd. Een wastafel kan door middel van sanitairkit op het 

badmeubel vast gemaakt worden, dit is voldoende om de wastafel op zijn plaats te 

houden. 

Tip: Zet de kraan of kranen vast op de wastafel voordat u de wastafel monteert. Op die 

manier is het makkelijker om de kraan goed vast te zetten, dan wanneer de wastafel al 

geplaatst is. 

Controleer altijd voor bevestiging ;  inbouw kranen/douches controleert u altijd voor 

bevestiging dat dat de warm en koud water aanvoer op de juiste plaats of juist bestikkerd is 

door de fabrikant. Dit doe je door de koud en warm water leiding aan te sluiten voor montage 

aan de muur en even te testen of er koud en warm water uit de thermostaat of koud/water 

kraan komt. Zo voorkomt u dat u de inbouw achteraf eruit moet halen/slopen.  

Hoe zorg ik er voor dat ik zo lang mogelijk plezier heb van mijn sanitair? 

Chemische reinigingsmiddelen zoals schimmelreiniger en anti-kalk kunnen op termijn 

de toplaag van uw sanitair aantasten. Met name gelakte oppervlakken (zoals bij zwart 

kranen) zijn gevoelig voor deze middelen. Droog uw sanitair na gebruik goed af met een 

zachte doek, om opbouw van vuil en kalk te voorkomen en reinig alleen met lichte 

reinigingsmiddelen. Raadpleeg bij twijfel de instructie van uw reinigingsmiddel of neem 

contact op met RB Sanitair. 
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Schoonmaak advies:   

Let op: zwart sanitair alleen schoonmaken met lauwwarm-water en 

milde schoonmaakmiddelen zoals; groene zeep of citroenzuur met 

een zachte doek! 

Na gebruik zwart sanitair 

Huidverzorgingsproducten, shampoo, kleurspoelingen kunnen het product aantasten. 

Spoel het daarom goed af na gebruik en maak het altijd droog met een zachte doek. 

Chrome  kranen schoonmaak advies ; Chrome kranen maak je het beste schoon met 

Grohe grohclean of andere kranen reiniger.  

RVS en Goude kranen schoonmaak advies: alleen schoonmaken met lauwwarm-water 

en milde schoonmaakmiddelen zoals; groene zeep of citroenzuur met een zachte doek! 

Waarschuwing reinigen 

Gebruik bij het schoonmaken van kranen absoluut geen agressieve, bijtende middelen 

,azijnzuur, antikalk, allesreiniger, fosforzuur, zoutzuur, chloor, schuurmiddelen, 

schuurspons of microvezeldoek. 

Voorkom schade door vervuilde leidingen. 

Vervuiling in waterleidingen kan beschadigingen aan het binnenwerk van uw kraan 

veroorzaken. Zorg er daarom voor dat u de leidingen goed doorspoeld voordat u een 

nieuw kraan gaat installeren. Na het plaatsen van een wastafelkraan kunt u de leiding 

desgewenst nogmaals doorspoelen door de perlator (filter op de uitloop) even te 

verwijderen alvorens de kraan door te laten lopen. 

Zelf afstellen van de thermostaat 

Na verloop van tijd kan het gebeuren de thermostaat van uw kraan niet goed afgesteld 

raakt. Dit is eenvoudig zelf op te lossen: 

1. Verwijder de doucheslang en meet de temperatuur van het uitstromende water. 

2. Draai de thermostaatknop door tot de gewenste temperatuur van 38° is bereikt. 

3. Sluit de kraan, maar houd de thermostaat knop in dezelfde stand. 

4. Verwijder het beschermkapje en vervolgens de schroef van de thermostaatknop. 

5. Verwijder de thermostaatknop. 

6. Plaats de thermostaatknop recht terug, zorg hierbij dat u voelt dat de 

veiligheidspal tegen de interne blokkering stopt. 

7. Schroef de knop weer vast en plaats de beschermkap terug. 
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8. Uw thermostaat blokkeert nu standaard weer bij 38°. 

Tip: Houd de thermostaatkraan kalkvrij door de thermostaatknop regelmatig te draaien / 

verstellen. Het altijd op één positie houden van de thermostaat bespoedigd de opbouw van 

kalk en zorgt dat delen op den duur vast gaan zitten. 

Waar uw kraan niet voor geschikt is. 

Uw kraan is niet bedoel voor gebruik door personen met verminderde lichamelijk, 

zintuigelijke of verstandelijke vermogens, tenzij onder toezicht van een verantwoordelijk 

persoon. Het is raadzaam om kinderen alleen van onder toezicht gebruik te laten maken 

van het artikel. 

 

Let op extra bij DOUCHEGOTEN op:  

Lees voor gebruik altijd de gebruiksaanwijzing en volg deze op. Zit de 

gebruiksaanwijzing niet bij of kunt u deze niet vinden dan kunt u deze altijd opvragen bij 

ons. Installeer niet voordat u de gebruiksaanwijzing heeft gelezen.   

Schoonmaken RVS douchegoot zonder zwarte lak: Deze kunt u schoonmaken met 

speciale douchegoot schoonmaak middel, u kunt natuurlijk ook de schoonmaak advies 

van RVS en goude kranen opvolgen.  

Schoonmaken zwarte douchegoten: alleen schoonmaken met lauwwarm-water en 

milde schoonmaakmiddelen zoals; groene zeep of citroenzuur met een zachte doek! 

Waarschuwing reinigen 

Gebruik bij het schoonmaken van kranen absoluut geen agressieve, bijtende middelen 

,azijnzuur, antikalk, allesreiniger, fosforzuur, zoutzuur, chloor, schuurmiddelen, 

schuurspons of microvezeldoek. 

Meest belangrijk:  

Zwarte rooster In en uithalen dient voorzicht en zorgvuldig gedaan te worden. De 

kans op krassen en beschadiging van de zwarte lak is groot.  
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