
RVS

Een schone keuken is een fijne keuken om in te werken. Daarom zijn de Franke 
producten en systemen speciaal ontworpen om het reinigen zo eenvoudig mogelijk te 
maken. In dit informatieblad vertellen wij meer over de eigenschappen van RVS en hoe 
u het beste uw roestvrijstalen Franke product kunt reinigen en onderhouden.

Onderhoud RVS 
De levensduur van een RVS spoelbak of werkblad is heel gemakkelijk te verlengen met 
regelmatig onderhoud van het materiaal. Hiermee wordt voorkomen dat er zich vuil en 
kalk kan opbouwen in de spoelbak. Met een zachte doek, warm water en zeep kunt u 
eenvoudig het oppervlak van de spoelbak en het werkblad reinigen. Op deze manier 
kunt u uw spoelbak en werkblad dagelijks onderhouden.

Reiniging RVS 
Het roestvrijstaal dat Franke voor zijn producten gebruikt is van een premium AISI 
304 kwaliteit. De toepassing van dit hoogwaardige roestvrijstaal zorgt ervoor, dat 
de spoelbakken er glanzend uitzien, voorzien zijn van een fijne micro polijsting en 
bestand tegen roest en corrosie. Zoals hierboven besproken is een sopje van warm 
water voldoende voor de dagelijkse reiniging. Door 1 x in de week de spoelbak of het 
werkblad te reinigen met Franke Twister houdt u de spoelbak glanzend en in een 
topconditie. Zie kopje “Reinigen met Franke Twister” voor meer informatie. 

Krassen
Iets wat onlosmakelijk met roestvrijstalen spoelbakken en werkbladen verbonden is, 
zijn krassen. Krassen ontstaan door het dagelijks gebruik, hier is verder niets tegen te 
doen. Door de tijd geven al deze kleine gebruikskrassen de spoelbak of werkblad een 
mooie uitstraling.

Hardnekkige vlekken en roest 
Als roestvlekken ontstaan op roestvrijstaal is dit het gevolg van ijzerdeeltjes die op het 
roestvrijstalen oppervlak van de spoelbak of werkblad zijn gekomen. Deze ijzerdeeltjes 
zorgen voor een oxidatie reactie met het roest als gevolg. Als de ijzerdeeltjes van 
het roestvrijstaal zijn verwijderd stopt de oxidatie. De roestvlekken zijn eenvoudig 
te verwijderen met Franke Twister. Voor het verwijderen van de roestvlekken geen 
staalwol of de schuurkant van schuursponsjes gebruiken.

Wat moet u vermijden
•  Schoonmaakmiddelen die hypochloride bevatten
•  Zilver- of koperpoets
• Het voor een langere tijd op het oppervlak laten liggen van citrusfruit, zout, azijn,  
 mosterd, augurken of uitjes op zuur en mayonaise. Deze voedingsmiddelen   
 kunnen putjes en roest veroorzaken.
•  Sterke zuren zoals gebitsreinigers, etc.
•  Gebruik van staalwol voor reinigen
•  S3 9 soldeerwater van loodgieters en doe-het-zelvers
•  Zoutzuur voor het schoonmaken van wandtegels
•  Regeneratiezout voor waterontharders van 
 vaatwasmachines
•  Afvoerontstoppers
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Wanneer het roestvrijstaal met dergelijke producten in contact komt, zal snel en 
grondig afspoelen met schoon leidingwater noodzakelijk zijn om het aanrecht 
voor beschadigingen te behouden. Echter ook langdurige inwerking van verdunde 
oplossingen van zuren, zouten en logen (zowel aan gebruikszijde als aan onderzijde in 
de vorm van dampen) kan roestvrijstaal AISI 304 aantasten. Het is dan ook raadzaam 
het aanrecht regelmatig te reinigen, zeer zeker voorafgaande aan een periode waarin 
het langere tijd ongebruikt blijft.

Specificaties RVS 
Het materiaal waarvan Franke roestvrijstalen aanrechten zijn vervaardigd, voldoet 
aan de normen AISI 304 en/of werkstofnr. DIN 4301. Levering van deze grondstoffen 
geschiedt steeds onder certificaat, waarin zowel de chemische analyse als de 
mechanische eigenschappen van het desbetreffende materiaal zijn vermeld. De 
bewerkingen die het materiaal ondergaat worden volgens de modernste methodes 
uitgevoerd, het materiaal behoudt daarbij volledig zijn eigenschappen. In de praktijk 
komen slechts sporadisch klachten voor over “aantasting” van het staal, welke klachten 
na onderzoek altijd het gevolg blijken van inwerking van bepaalde chemische
(ook huishoudelijke) producten.

Reinigen met Franke Twister
Franke Twister is speciaal ontwikkeld voor het reinigen en onderhouden van RVS, 
Fragranite+ en Tectonite® spoelbakken en RVS werkbladen. Om uw spoelbak zo mooi 
mogelijk te houden, adviseren wij u de spoelbak of werkblad regelmatig te poetsen met 
Franke Twister. Met Twister wordt het RVS heel licht gepolijst, waardoor het materiaal 
weer een schitterende glans krijgt. 
Let op! Niet geschikt voor warmgewalste werkbladen.

1.  Maak de bijgeleverde spons goed vochtig en breng voldoende hoeveelheid van 
 het schoonmaakmiddel op de spons.
2.  Breng het schoonmaakmiddel d.m.v. een drukkende draaibeweging aan op het 
 te reinigen oppervlak. Let op dat u de spons goed vochtig houdt en dat
 u voldoende schoonmaakmiddel blijft gebruiken. Het is belangrijk dat u het   
 schoonmaakmiddel op het behandelde oppervlak niet laat opdrogen.
3.  Nadat u het schoonmaakmiddel over het gehele te reinigen oppervlak heeft  
 aangebracht, kunt u de schoonmaakresten afnemen met een vochtige
  schone doek.
4.  Wrijf met een theedoek het oppervlak droog.

Na gebruik Twister laten drogen alvorens de deksel te sluiten. Franke Twister is 
milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar. Franke Twister is verkrijgbaar in 
de Frankewebshop.nl.

Vlekken en krassen vallen niet onder de Franke garantievoorwaarden, 
bekijk de garantievoorwaarden op Franke.nl.
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