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Advies voor de juiste reiniging en onderhoud van een keramisch toilet.
Xenz producten zijn gemaakt met grondstoffen van hoge kwaliteit die de lange levens-
duur van het product garanderen. Hier zijn enkele richtlijnen om de vorming van ziekte-
kiemen en bacteriën in de badkamer te voorkomen.

Reiniging en onderhoud.
Xenz beveelt aan om altijd gebruik maken van zachte microvezel doeken, een stof die 
uitermate geschikt is voor keramiek, om de lelijke watervlekken te elimineren. 
Lees bovendien zorgvuldig de instructies van het gebruikte wasmiddel met inachtneming 
van de toepassingstijden. Voor een goede reiniging en onderhoud van keramisch sanitair 
is het niet aan te raden om schurende reinigingsmiddelen, alcohol-gebaseerde reinigings-
middelen, sterke zuren en/of aceton te gebruiken. Bovendien, regelmatige reinigen met 
bleekwater en warm water zal water vlekken verwijderen en het toilet ontsmetten. Tot 
slot, voor een glimmend toilet zonder kalkaanslag raden we het gebruik van witte azijn 
aan om de vlekken op te lossen.

Het reinigen van mat gekleurd sanitair.
Mat gekleurde keramische sanitair is gemaakt van een zeer slijtvast, waterdicht en duur-
zaam materiaal, dat tegelijkertijd microporeus is. Ondanks het feit dat er een zeer laag 
niveau van absorptie van vlekken is, vereist mat sanitair een andere behandeling dan de 
meer voorkomende geglazuurde keramiek. Het blijft nog steeds een zeer eenvoudig op-
pervlak om schoon te maken zonder extreme voorzichtigheid of speciale aandacht. Bij de 
keuze tussen mat- of glanzend keramisch sanitair zal de reiniging geen doorslag geven. 
De enige voorzorgsmaatregel betreft in feite dat het gebruik van agressieve reinigings-
middelen, net zoals bij geglazuurd keramiek, moet worden vermeden. Dit omdat ze de 
neiging hebben om de oppervlakken geel, glanzend of poreus te maken. Er kunnen dan 
vlekken, kringen, strepen of vingerafdrukken ontstaan. Om het oorspronkelijke, mooie, ui-
terlijk van uw matte keramische sanitair voor een lange tijd te behouden en te voorkomen 
dat ze lelijk worden is het daarom beter zijn om reinigingsmiddelen zonder oppervlakte-
actieve stoffen, citroenzuur of andere ontkalkingsstoffen te gebruiken.

Hoe ze na verloop van tijd schoon te maken en te onderhouden.
Voor de gewone reiniging is het aanbevolen om een mild schoonmaakmiddel speci-
fiek voor mat keramische sanitair of een eenvoudige oplossing van zuivere alcohol of 
ammoniak verdund in water te gebruiken.

NL EN



Advice for the correct cleaning and maintenance of sanitary ware.
The purchase of a design product for home may frighten the user, for the fact of having 
to provide for a proper cleaning and maintenance over time without deterioration. Xenz 
products are made with raw materials of high quality that guarantee the long life of the 
product. Here are some expedient to prevent the formation of germs and bacteria in the 
bathroom.

Cleaning and maintenance of health.
Xenz recommended to always use soft microfiber cloths, a fabric suitable for all types of
bathroom fixture to eliminate the unsightly water stains. Moreover, read carefully the 
instructions of the detergent used respecting application times.
For a proper ceramics cleaning and maintenance is not advisable to use abrasive clean-
sers, alcoholbasedor highly acid and acetone. In addition, a regular washing with bleach 
and hot water will remove water stains and sanitize the bathroom fixture. Lastly for a toi-
let without crust and shining over time we recommend using compresses of white vinegar 
to dissolve the stains.

Cleaning the colored sanitary matt.
Matt colored ceramic sanitary fixtures are made of a very abrasion-resistant, waterproof 
and very long-lasting material, which at the same time is microporous. For this reason, de-
spite having a very low level of absorbency of the stains, it requires a different treatment 
than the more common glazed ceramic, but it still remains a very simple surface to clean 
and that does not require caution or special attention. If you are undecided in the choice 
between opaque or glossy ceramic sanitary ware, then, don’t worry.
The only precaution concerns, in fact, the use of aggressive detergents - the same to 
be avoided even when cleaning the glossy glazed ceramic, because they tend to make 
the surfaces yellow or opaque - which cause stains, halos, stripes or fingerprints on the 
opaque ceramic. To preserve the original appearance of your opaque ceramic sanitary 
ware for a long time, keep them beautiful and prevent them from being marked, there-
fore, it will be better to favor detergents without surfactants, citric acid or other descaling 
substances.

How to clean and maintain them over time.
For the ordinary cleaning of opaque sanitary, therefore, it is better to use a mild detergent 
specific for opaque ceramic sanitary or a simple solution of pure alcohol or ammonia 
diluted in water.
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