GEBRUIK VAN DE WAND
In het dagelijkse gebruik dient men, om de Bokmerk wand lang mooi te houden, slechts aan het volgende te
denken:
Pas op met hete voorwerpen!
Pas op met hete voorwerpen (zoals (wok)pannen, tosti-ijzers, etc.). Hoewel de Bokmerk Achterwand
hittebestendig is tot ca. 160℃, zult u er altijd rekening mee moeten houden dat hete voorwerpen de
achterwand nooit direct raken. Pannen kunnen wel een temperatuur bereiken van tussen de 350ºC en 400ºC!
Pas op met scherpe voorwerpen!
Vermijd contact met scherpe voorwerpen. Scherpe voorwerpen kunnen onherstelbare krassen veroorzaken. De
Bokmerk Achterwand is kras- en slagvast. Kras- en slagvast betekent echter niet onverwoestbaar. Wanneer er
een scherp of puntig voorwerp met druk over het paneel verplaatst wordt, kunnen er ook in de Bokmerk
Achterwand krassen komen. U zult dus moeten uitkijken met scherp gerei.
Let op: Krassen op de panelen vallen niet onder de garantie.

ONDERHOUD VAN DE WAND
Dagelijks onderhoud.
De Bokmerk Keukenachterwand is eenvoudig te onderhouden. Naast de dagelijkse reiniging met een sopje en
doekje, adviseert Bokmerk een wekelijkse reiniging met de Bokmerk Wandcleanerset. Hiermee voorkomt u dat
vet en vlekken na verloop van tijd de wand verzadigen en vlekken veroorzaken. Laat vetten of
voedingsmiddelen niet onnodig lang op de wand zitten; deze kunnen hardnekkige vlekken achter laten.
Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen!
Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen waar weekmakers in zitten zoals sticker oplosmiddel en/of
thinner. Die kunnen de wand onherstelbaar aantasten.
Gebruik om dezelfde reden nooit schuurmiddelen en/of schuursponsjes (Cif, staalwol of pannensponzen). De
schurende middelen kunnen krassen veroorzaken die niet meer weg te werken zijn.
LET OP: Beschadigingen die ontstaan als gevolg van één van bovenstaande situaties vallen buiten de garantie
en kunnen geen reden zijn voor reclamatie.
TIP: Bokmerk heeft een speciale reiniger voor haar aluminium wanden ontwikkeld. Deze Bokmerk Cleaning set
is verkrijgbaar via www.bokmerk.nl, www.bokmerk.be of bij uw Bokmerk leverancier.

