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Speciaal geëmailleerd KALDEWEI staal kenmerkt zich door een uitzonderlijke lange gebruikslevensduur: Daarom 
verlenen wij op dit ligbad, deze douchebak of deze wastafel een fabrieksgarantie van maar liefst 30 jaar. Deze 
garantie vormt een extra service van ons als fabrikant aan u als eindafnemer, conform de hier beschreven garan-
tievoorwaarden. 

Onderwerp van deze overeenkomst

 � De garantie geldt voor gebreken aan het geëmailleerde oppervlak die aantoonbaar ten gevolge van constructie- of 
productiefouten van de fabrikant zijn opgetreden en de gebruikseigenschappen van het geëmailleerde oppervlak 
aantasten.

 � Bij een product met pareleffect geldt de garantie tevens voor deze oppervlakteveredeling. Niet onder de garantie 
vallen antislip, volantislip en KALDEWEI SECURE PLUS

 � In geval van een gerechtvaardigde reclamatie doet KALDEWEI zijn garantiebelofte gestand door middel van repa-
ratie, vervangende levering of vergoeding van het waardeverlies, zulks naar eigen goeddunken. Verdergaande 
garantieaanspraken zijn uitgesloten, in het bijzonder aanspraken van uiteenlopende aard, kosten voor het in- en 
uitbouwen van het product en de transportkosten voor de vervangende levering.

 � De garantie geldt voor geïnstalleerde producten binnen de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Voorwaarden

 � De garantie geldt uitsluitend, als het product door een erkend installatiebedrijf is gemonteerd onder naleving van 
alle relevante voorschriften, veiligheids- en montage-instructies inbegrepen.

 � De garantie geldt niet in geval van onvakkundige of latere ombouw van het product. 

 � De garantie geldt niet voor aangebouwde componenten en productschade die door dergelijke componenten wordt 
veroorzaakt.

 � De garantie vervalt bij onreglementair gebruik van het product. 

 � Voorwaarde voor de garantie is een correct gebruik van het product en een juiste verzorging van het emailleop-
pervlak, het pareleffect inbegrepen. Raadpleeg daarom de hier beschreven reinigings- en onderhoudsinstructies.

Garantielooptijd

 � De garantie is 30 jaar geldig, gerekend vanaf de koopdatum. Laat daarom de koopdatum door de verkoper in deze 
garantiepas bevestigen.

 � Evidente gebreken dienen binnen 4 weken na kennisneming schriftelijk tezamen met de ingevulde garantiepas en 
het originele koopbewijs aan KALDEWEI te worden voorgelegd.

 � De garantieduur wordt na uitvoering van een garantie niet verlengd.

Overige bepalingen

 � Van toepassing is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, onder uitsluiting van de rechtsrege-
ling conform de overeenkomst van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende 
zaken (CISG/Weens koopverdrag).

 � De hier beschreven fabrieksgarantie laten in geval van productgebreken de wettelijke wettelijke aanspraken 
jegens de verkoper onverlet.

 � De fabrikant aanvaart GEEN aansprakelijkheid in geval van veronachtzaming van de inbouwinstructies, de bij het 
product geleverde veiligheidsinstructies en de montagehandleiding.
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   ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Speciaal geëmailleerd KALDEWEI staal
 � Spoel het emailleoppervlak na gebruik met warm water af en wrijf dit met een zachte, vochtige doek of raamzeem 

droog. 
 � Bij donkere kleuren adviseren wij om het product na gebruik droog te wrijven, om kalkafzettingen te voorkomen. 
 � Lichte vervuiling met een gangbaar afwasmiddel, huishoudreiniger, neutrale reiniger of milde badreiniger verwij-

deren – sterkere vervuiling eerst laten inweken. Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen op de verpakking van het 
reinigingsmiddel.

 � Voorkom kalkafzettingen door de dichtheid van de armaturen te controleren en restwater na gebruik te verwijde-
ren. Eventuele residuen laten zich met een handwarme water-azijn-oplossing (mengverhouding 1:1, GEEN azijnes-
sentie) verwijderen. Vervolgens goed naspoelen. 

 � Bij gebruik van olie-/vethoudende lichaamsverzorgingsproducten, zoals haarspoelingen, douche- en badoliën, 
kunnen resten op het emailleoppervlak achterblijven. Deze vervuilingen verhogen het uitglijgevaar. Gebruik een 
alkalische reiniger die vetoplossend is. Reinig het oppervlak vervolgens met een zure reiniger en spoel het met 
water schoon.

 � Lees bij gebruik van afvoerreinigers de gebruiksaanwijzing. Het middel rechtstreeks in de afvoer doseren. Voorkom 
spatten op het emaille of verwijder deze direct met voldoende water. 

 � Lees altijd ook de onderhoudsinstructies van de armatuurfabrikant.
 � Ongeschikt zijn zandhoudige, sterk schurende reinigsmiddelen, sterk zuurhoudende en sterk alkalische reinigers 

(niet geschikt pH <2/5> en <8/10> bijv. azijnessentie, alkalische chloorreinigers), staalwol, schuursponsjes, was- 
en wasmachineloog.

 � KALDEWEI toebehoren (regionaal verschillend): Wij adviseren voor de periodieke basisreiniging het gebruik van 
KALDEWEI emailleverzorging.

 � Door onjuiste behandeling veroorzaakte beschadigingen aan het geëmailleerde staal laten zich in veel gevallen 
met behulp van de KALDEWEI emaille-stift of de KALDEWEI emaille-set repareren.

Pareleffect (standaard bij wastafels, optioneel bij ligbaden/douchebakken)
 � Principieel gelden de algemene onderhoudsinstructies voor speciaal geëmailleerd KALDEWEI staal. Neem daar-

naast de hier beschreven speciale onderhoudsinstructies in acht. 
 � Gebruik geen microvezeldoekjes.
 � De oppervlakteveredeling dient vrij te blijven van: Mortel-, tegellijm- en voegmiddelresten, bouwstof, zand, andere 

materialen met een schurend effect.
 � KALDEWEI toebehoren (regionaal verschillend): KALDEWEI emailleverzorging is voor oppervlakken met pareleffect 

NIET geschikt.

Antislip, volantislip, KALDEWEI Secure Plus (optioneel bij ligbaden/douchebakken) 

Aanwijzing! Vuil kan de slipremmende werking van deze oppervlakteveredeling aantasten. Let op een zorgvuldige 
reiniging, opdat deze oppervlaktestructuur duurzaam intact blijft. 
 � Principieel gelden de algemene onderhoudsinstructies voor speciaal geëmailleerd KALDEWEI staal. Neem daar-

naast de hier beschreven speciale onderhoudsinstructies in acht. 
 � Spoel het oppervlak na reiniging met overvloedig water schoon en maak het droog, bijv. met een douche- of 

raamzeem. Bij hardnekkig vuil een zachte handborstel gebruiken.
 � Gebruik geen pluizende of geïmpregneerde wegwerpdoekjes.
 � KALDEWEI CARE toebehoren (regionaal verschillend): KALDEWEI emailleverzorging is voor oppervlakken met sli-

premming NIET geschikt.
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   INBOUWINSTRUCTIES

Aanwijzingen!
 � Neem ook de veiligheidsinstructies en de montagehandleiding die bij het product of het montagesysteem zijn 

bijgeleverd in acht.
 � Vervoer de producten behoedzaam uitsluitend in de leveringsverpakking. Correcte hantering tijdens transport, 

uitpakken en inbouwen.
 � Producten van speciaal geëmailleerd staal monteren in het kader van de fijninstallatie en tot aan het einde van de 

inbouwwerkzaamheden afdekken.
 � Vermijd tijdens het installeren rechtstreeks contact tussen het emailleoppervlak en metalen. Daartoe behoort 

ook het monteren van een geschikte afvoergarnituur resp. afvoer- en overloopgarnituur met dubbellip afdichting.
 � Controleer bij gebruik van toebehoren of producten van derden de geschiktheid daarvan en ga te werk volgens de 

instructies van de fabrikant.
 � Inspecteer het product voorafgaand aan het inbouwen op maathoudenheid, kleur, juiste werking en gebreken.
 � Na montage én aansluiting, maar in ieder geval voorafgaand aan het definitief inbouwen, dient een afvoertest te 

worden uitgevoerd. Zie toe op een onberispelijke restwaterafvoer. 
 � Het ligbad resp. het douchevlak dient voorafgaand aan het aanbrengen van de duurzaam elastische voeg altijd 

eerst te worden belast. Het gewicht pas na volledig droging verwijderen. 
 � De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor meerkosten die optreden ten gevolge van gebreken die reeds 

vóór het inbouwen waarneembaar zijn. Op de installateur rust een controle- en waarschuwingsverplichting jegens 
zijn contractpartner, die bij verzuim kan leiden tot nietigverklaring van de verhaalaanspraken.

Voorzichtig!
 � Nationale en regionale normen en voorschriften voor sanitaire en elektrische installatie en de brandveiligheid 

dienen prioritair (met voorrang) te worden nageleefd. Nationale voorschriften voor ongevallenpreventie dienen 
eveneens prioritair te worden nageleefd.

 � Let op een toereikende bevestiging, voldoende draagvermogen en goede statica. Kies het bevestigingsmateriaal 
uit overeenkomstig het type wand of vloer.

0
9
/2

0
2
0

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Strasse 33-35
59229 Ahlen
Germany
tel. +49 2382 785 0
fax +49 2382 785 200
kaldewei.com


