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Perfekt rengjøring
på en enkel måte.
Rengjøring av BLANCO
kjøkkenvasker.

Et skinnende utseende
i løpet av kort tid.
Hvordan gjøre ren
en BLANCO
kjøkkenvask.

BLANCO kjøkkenvasker i rustfritt stål, SILGRANIT™ PuraDur™
og keramisk porselen er laget for å takle hverdagen på kjøkkenet.
Forskning og utvikling har resultert i materielle innovasjoner som
gjør det lettere å fjerne smuss og merker forårsaket av vann (kalk),
te, kaffe og andre husholdningsvarer. BLANCO sine produkter og
kvalitet er kontrollert og sertifisert av uavhengige institutter.
Denne brosjyren er laget for å vise deg hvor enkelt det er å ta vare
på din BLANCO kjøkkenvask med våre anbefalte pleieprodukter.
Se våre råd for din kjøkkenvask ved å velge riktig materiale.
Vi håper du blir fornøyd med din BLANCO vask.

Vasken er den viktigste arbeidsplassen på kjøkkenet. Forberedelse
av mat som skylling, skrelling og oppskjæring bør gjøres så effektivt
som mulig. En BLANCO kjøkkenvask med optimal plassutnyttelse,
ergonomi og enkel rengjøring gjør jobben enklere.

Ved å velge BLANCO, har du en kjøkkenvask som setter standard
for enkelt vedlikehold og funksjonalitet.

Tidsforbruk
60 % vask
25 % koketopp
15 % annet
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BLANCO Tips:
For å hindre at kalk fester seg
til vasken, tørk vasken etter
bruk.
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BLANCO rustfritt stål.
Klassisk, tidløst og vakkert.

BLANCO benytter korrosjonsbestandig rustfritt stål av høyeste
kvalitet. Dette materialet er egnet for bruk sammen med mat og
er hygienisk og motstandsdyktig mot normale husholdningssyrer,
varme og flekker.
Fullstendig ripefasthet er ikke oppnåelig med dagens tekniske
standarder. Forekomst av små tegn av bruk forårsaket av harde
materialer som kniver, glass, etc. er en naturlig del av utseende til
rustfritt stål. Etter en tids bruk, vil patinaen gjøre stålet sterkere.
Vedlikehold av en kjøkkenvask i rustfritt stål er enklere enn du tror.
En myk svamp eller mikrofiberklut samt normalt oppvask-såpevann er alt som kreves. For å hindre at kalk og annen skitt fester
seg til vasken, anbefaler vi å tørke vasken etter hver bruk. Benytt
eventuelt BLANCO ANTIKALK for fjerning av kalk i bunnen av vasken. Spray på og la virke i 5 minutter og skyll.
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For en dypere rens anbefaler vi BLANCO POLISH. Denne vil
gi en skinnende overflate og fjerne små spor av bruk samt ekstern
rust og kalkrester. Dette spesialmiddelet hindrer også skitt- og
fingermerker, og gjør at vannet «preller» av vasken. Påfør polish på
en fuktet svamp og poler vasken langsetter stålet, ikke roter. Skyll
av. Benytt aldri stålull, klorin eller skurepulver på vasken.
Overflater med Durinox skal ikke behandles med BLANCO
POLISH. For daglig renhold, bruk en fuktig mikrofiberklut. Ved kalk
og lett tilsmussing kan du i tillegg bruke en eddik- eller sitronblanding.
Eddikblanding: 20% eddik + 80% vann
Sitronblanding: saften fra 1 sitron blandet med 2-3 dl vann

BLANCO Tips:
Sitronsaft, eddik og eddik-
baserte rengjøringsmidler er
også utmerket for å fjerne kalkoppbygging.
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BLANCO SILGRANIT™
PuraDur™.
«Easy care Plus Hygiene».

SILGRANIT™ PuraDur™ består av 80 % naturlig granittstein i
kombinasjon med akrylliske bindemidler, keramiske komponenter
samt fargepigmenter. Det som gjør vasken spesiell er den finporede
overflaten som gir en karakter av stein som er veldig behagelig
å ta på.
Det patenterte materialet er meget robust og rengjøringsvennlig.
SILGRANIT™ PuraDur™ er motstandsdyktig mot riper, tåler varme
opp til 280 °C, falmer ikke og tåler vanlige husholdningssyrer.
Vaskens overflate er helt lukket noe som gjør at vann og skitt
«preller» av vasken.
En fuktig klut er normalt tilstrekkelig for rengjøring.
Små områder med oppbygging av kalk, kan fjernes med BLANCO
ANTIKALK. Mer gjenstridige merker kan fjernes med den grove
siden av en svamp. f.eks. Scotch-Brite.
BLANCO ACTIV er spesielt utviklet for dypere rengjøring av svært
skitne SILGRANIT™ vasker. Dette fjerner vanskelige flekker og
misfarging etter kaffe, te, fruktflekker o.l. Fyll vasken med varmt
vann og ha i pulveret som bør ligge natten over. Vask og skyll med
våt svamp. Benytt aldri stålull, klorin eller skurepulver på vasken.
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Hygiene+Plus er et skiold mot skitt og
bakterier som gjør rengjøringen lettere.

Slitemerker etter kjeler kan fjernes med
den grove siden av en oppvask svamp,
f.eks. Scotch-Brite og vann.

Motstandsdyktig mot flekker.

BLANCO Tips:
Kalk og misfarging kan lett fjernes ved å legge en oppvaskmaskintablett (uten glansemiddel) i min. 70º varmt vann
og la det virke i minst 2 timer.
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BLANCO
keramisk porselen.
Vakker kombinasjon av et naturlig
materiale og design.

Keramisk porselen er fremstilt i en spesiell produksjonsprosess og
er basert på BLANCO sin erfaring gjennom flere tiår. Denne erfaringen
sikrer gjennomgående høy kvalitet på hver enkelt vask.
Dette resulterer i et meget enkelt vedlikehold. Skitt og forurensing fjernes lett og grundig med varmt vann og litt oppvaskmiddel.
Hvis du vil bruke et rengjøringsmiddel, velger du en mild eddik eller
«all-purpose cleaner».
Benytt BLANCO CeraCare for å fjerne vanskelige flekker. Den
biologiske renseren fjerner harde flekker, merker, metall slitasje,
fett og kalkoppbygging. Middelet renser, polerer og bevarer i en
og samme prosess.
Har du en BLANCO keramisk porselensvask med PuraPlus overflate, benytter du BLANCO PuraPlus Liquid Set. Kalk og flekker
hindres i å feste seg av de vannavstøtende egenskapene i denne
spesielle forseglingen. Settet inneholder en Starter for rens og en
væske for å gjenopprette og forsegle BLANCO PuraPlus overflaten.
Dette gjør at vannet «preller» av overflaten og gjør vasken lettere å
holde ren. Benytt aldri stålull, klorin eller skurepulver på vasken.

BLANCO Tips:
En myk mikrofiber klut og litt
oppvask-såpevann er perfekt
for daglig renhold.
Motstandsdyktig mot
riper.
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Varmebestandig.

Motstandsdykig mot
husholdningssyrer.
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BLANCO blandebatterier.
Prisvinnende design
og god funksjon.

BLANCO tilbyr et bredt utvalg av modeller, utførelser, materialer,
farger og funksjoner. Hvert eneste blandebatteri er produsert etter
strenge kvalitetskrav, definert av uavhengige test institusjoner.
Strenge frivillige kontroller garanterer høyeste sikkerhet og hygiene
for drikkevannet.
BLANCO blandebatterier i rustfritt stål eller krom overflater,
SILGRANIT™ eller keramiske farger, er enkelt og ukomplisert å
rengjøre.
Alt du trenger til daglig renhold er en myk mikrofiber klut,
etterfulgt av et skyll med rent vann. Tørk deretter blandebatteriet for å hindre kalkoppbygging. Unngå slipende eller aggressive rengjøringsprodukter.
Vi anbefaler BLANCO ANTIKALK for fjerning av vanskelig flekker
og merker. Middelet er spesielt utviklet for BLANCO blandebatterier 
og vasker, renser grundig men er samtidig skånsom mot alle overflater.

Oversikt over materialer og
vedlikeholdsprodukter.
BLANCO materiale

Anbefalte produkter

Rustfritt stål

BLANCO POLISH.
For dyp rengjøring og fjerning av merker
etter bruk.

Durinox

Eddikblanding (20% eddik + 80% vann)
eller sitronblanding (sitron + vann). For
grundig rens ved kalk og lett tilsmussing.
NB! Ikke benytt BLANCO POLISH på
Durinox overflaten.

SILGRANIT™
PuraDur™

Keramisk porselen

Keramisk porselen
med PuraPlus overflate

Alle materialer

BLANCO ANTIKALK.
Fjerner kalk og flekker.
BLANCO ACTIV.
For grundig rens. Fjerner vanskelige
flekker og misfarging.

BLANCO CeraCare.
Renser, polerer, beskytter.

BLANCO CeraCare.
BLANCO PuraPlus Liquid Set.
Benyttes for å gjenopprette overflaten.

BLANCO ANTIKALK.
Fjerner kalk og flekker. Til alle materialer av
BLANCO kjøkkenvasker og blandebatterier.

Få mer glede av din kjøkkenvask.
Enkelt og riktig vedlikehold gir deg en ren og pen vask i mange år
fremover – se mer informasjon på www.nibu.no
BLANCOVONDA farge:
rustfritt stål eller krom.
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BLANCOLINEE-S,
SILGRANIT™ farger

BLANCOLINUS-S
Keramiske porselensfarger.
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For mer informasjon:
www.nibu.no
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