
Behoud jarenlang de glans  
van uw hansgrohe producten

Onderhoudstips

Met hansgrohe douches en mengkranen heeft u kwalitatief hoogwaardige producten gekocht. U wil er dan  
ook een lange tijd van kunnen genieten. Wij helpen u hierbij met onderhoudstips en reinigingsaanbevelingen.

Een kleine moeite  
voor minder poetswerk 
Verzorgingsproducten zoals shampoo, 
douchegel en vloeibare zeep kunnen 
schade veroorzaken. 

Na elk gebruik van uw douche of kraan 
raden wij u aan om deze eerst te spoelen 
en daarna met een (hand)doek te drogen.

Scan de code 
en bekijk de 
werking van 
QuickClean

QuickClean-technologie  
van hansgrohe
Kalkhoudend water, vuil, reinigingsmiddelen:  
kranen en douchekoppen moeten  
het één en ander doorstaan. 
 
Met de QuickClean technologie  
verdwijnen resten in een handomdraai. 

hansgrohe heeft immers de kranenperlators 
en de douchekoppenjets met flexibele 
siliconennoppen uitgerust.  
Zo kunnen vuil en kalk eenvoudig worden 
weggewreven.



>  Haal de perlator van de kraan 
en laat deze maximaal 5 
minuten weken in een schaal 
met een reinigingsmiddel op 
basis van citroenzuur.  
Spoel daarna de perlator 
grondig af en plaats de perlator 
terug op de kraan.

>  Haal de handdouche van de 
doucheslang of de hoofddouche  
van de douchearm en laat deze 
maximaal 5 minuten weken in een 
schaal met een reinigingsmiddel op 
basis van citroenzuur. Spoel daarna 
de hand- of hoofddouche grondig af 
en droog deze met een (hand)doek.

>  Breng reinigingsmiddelen altijd 
eerst op een doek of een spons 
aan en niet direct op kranen of 
douches.

>  Voor de reiniging van uw 
producten gebruikt u best een 
reinigingsmiddel op basis van 
citroenzuur. Het gebruik van 
zoutzuur, azijnzuur, chloor of 
fosforzuurhoudende middelen 
wordt afgeraden.

>  Gebruik het reinigingsmiddel  
precies zoals op de verpakking  
is aangegeven.

>  Producten na het reinigen goed 
naspoelen met zuiver water, 
er mag geen reinigingsmiddel 
achterblijven.

>  Goed drogen na reiniging. 
Gebruik geen schuurspons of 
microvezeldoek. Deze kunnen  
uw kraan of douche 
beschadigen.

Scan deze code en bekijk de onderhoud-  
en installatietips van hansgrohe producten.

SEE IT ON 
YOUTUBE

Hoe verwijder ik de kalk van een perlator?

Hoe verwijder ik de kalk van de hand- en hoofddouche?

Reinigingstips


