Het periodiek onderhoud
van Santana wanden

Gewone wanden (slaapkamer, living, …)

Dagelijks onderhoud:
-> microvezel doek (droog) of licht bevochtigd om stof en spinnenheggen te verwijderen
Na verloop van tijd, afhankelijk van de intensiteit van het gebruik, frequentie van het onderhoud
en schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid, is het noodzakelijk om de Santana
wandkurk opnieuw te lakken.
De frequenties om de wand opnieuw te lakken:
In vochtige ruimtes (badkamers en vooral douches) is het aangewezen om jaarlijks te
herlakken. Het is immers mogelijk dat de laklagen onder de invloed van water, zeepresten,
kalk e.a. aangetast worden en geleidelijk wegslijten.
In niet-vochtige ruimtes (slaapkamer, living, …) is het niet nodig om jaarlijks te herlakken. Dit
gebeurt best om de 5 à 10 jaar. Vooral als de kurk "droog" begint aan te voelen en voegjes
lichtjes open komen, moet er eventueel al vroeger ingegrepen worden. De klimatologische
omstandigheden (temperatuur en luchtvochtigheid) die verantwoordelijk zijn voor de krimp
en uitzetting, kunnen van woning tot woning alsook van regio tot regio verschillen. Dus,
preventief handelen is zeker aangeraden en eerder lakken vb. na 5 jaar of vroeger is beter
dan na 10 jaar.
Bij het herlakken in niet vochtige ruimtes (dus na 5-tal jaren) is het voldoende om de
wanden te reinigen met een licht bevochtigd spons of microvezeldoek om alle stof en
vuil weg te nemen. Eén laag vernis is dan voldoende, er hoeven dus geen meerdere
lagen aangebracht te worden. Het aanbrengen ervan alsook de omstandigheden staan
gedetailleerd beschreven in de instructie "4.5 Het vernissen".

Wanden in vochtige
ruimtes (badkamer,
douche, keuken)

Santana wandkurk wordt veel in badkamers geplaatst. Omwille van de speciale
omstandigheden (vochtig, warm, vaak ook donker, …) die zeer gunstig zijn voor het
ontwikkelen van schimmels, willen we hier toch een paar belangrijke tips vermelden voor het
onderhoud van kurk in de badkamer.
Dagelijks onderhoud:
Na gebruik van de douche, de wanden (wandkurk en kitten) naspoelen met schoon water
en vervolgens droogdeppen met een handdoek om schimmelvorming en kalkafzetting
(doffe witte vlekken) te voorkomen.
De deuren van de douche na gebruik open laten en de ruimte goed verluchten.
De wandkurk regelmatig reinigen met Santana Clean reinigingsmiddel om te voorkomen
dat schimmels kunnen aangroeien (wekelijks). Voeg 50-100ml Santana Clean toe aan een
½ emmer lauw water. Reinig de wanden met een spons (geen schuurspons) en spoel goed
na met zuiver water (eventueel met de sproeier).
Beginnende aangroei van schimmels kan met Santana Remover en een zachte borstel
worden verwijderd. Santana Remover verdunnen in water, de plaats waar de schimmel
begint zichtbaar te worden nat maken en zacht schrobben met een zachte schuurborstel.
Laten inwerken gedurende 10 minuten en nogmaals schrobben. Naspoelen met zuiver
water. Let op: enkel de te reinigen zone van aangroeiende schimmels reinigen en niet de
volledige wand. De volledige wand reinigen met Remover verdund in water, gebeurt enkel
als de wanden opnieuw gelakt worden.
Goed schoon en droog houden (wanden afdeppen en ventileren) is de beste manier om
schimmel- en kalkvorming te voorkomen.

Gebruik nooit agressieve of sterke reinigingsmiddelen (zoals o.a. chloorwater,
natriumhydroxide, natriumhypochloriet, zuren of andere producten die voor tegels of
keramiek bedoeld zijn) want deze kunnen de kit en laklaag beschadigen.
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Jaarlijks onderhoud:
Jaarlijks vernissen met LM-vernis met verharder (eerst zeer goed reinigen/ontvetten met
Remover (1/5de verdund in water)), desnoods 2 x naspoelen en laten drogen (vb. 1 nacht
vooraleer te vernissen). Zie hiervoor instructie "Herlakken van wandkurk".
Inspecteer de voegkitten jaarlijks op goede afsluiting. Wanneer de kit loslaat uit de voeg,
dient deze hersteld of vernieuwd te worden.

