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Hoe de o
 ppervlakken c orrect reinigen en ontsmetten
Algemene tips om de oppervlakken van
onze producten te reiningen en te ontsmetten. G
 elieve deze tips steeds op
te volgen. Op deze manier verliest de
afwerking niets van zijn hygiënische
eigenschappen en kiemdodende werking. Deze tips garanderen een optimale
hygiëne op lange termijn.
Verkleuringen door niet-kleurechte stoffen, bijvoorbeeld jeans, zijn uitgesloten
van de garantie. Het gebruik van ongeschikte schoonmaakmiddelen, o.a.
schoonmaakproducten voor vloeren, is
af te raden.
Maak steeds gebruik van kleurloze ontsmettingsmiddelen die door het DGHM,
het Duitste instituut voor hygiëne en
microbiologie en de VAH, de Duitse
vereniging voor toegepaste hygiëne,
goedgekeurd zijn. Volg ook steeds
nauwgezet de gebruiksaanwijzingen
op en respecteer de inwerktijd en de
aanbevolen concentratie.
Voordat u een ontsmettingsmiddel voor
het volledige zitmeubel gebruikt, raden
wij u aan om het ontsmettingsmiddel
eerst op een niet-zichtbare plaats te
testen. Doordat wij geen invloed hebben
op de productie, de samenstelling of de
verandering ervan net zoals de grondstoffen van de ontsmettingsmiddelen die
in deze brochure vermeld staan, zijn wij
niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen die door deze ontsmettingsmiddelen veroorzaakt worden.
Als u gedurende een lange p
 eriode
steeds een welbepaald merk van ontsmettingsmiddel voor uw zitmeubels
gebruikt heeft, raden wij ten sterkste
af een ander merk te nemen. De ontsmettingsmiddelen kunnen onderling
incompatibel zijn.
Indien het wisselen naar een ander ontsmettingsmiddel noodzakelijk is – bijvoorbeeld van amine- en alcoholhoudene
ontsmettingsmiddelen naar een alde
hydisch ontsmettingsmiddel – moeten
de oppervlakken van het meubilair zeer
grondig gezuiverd worden om eventuele
permanente verkleuringen te vermijden.
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Ontsmettingsmiddelen zijn slechts in beperkte mate geschikt voor het reinigen.
Slechts weinig ontsmettingsmiddelen
bevatten ontvettende tensiden en hebben een goede reinigingsefficiëntie.
In geen geval een ontsmettingsmiddel
gebruiken om op een bepaalde vlek te
schuren. Gelieve de gebruiksaanwijzigingen van de fabrikant op te volgen voor
een correct gebruik van het ontsmettingsmiddel. Voor schade veroorzaakt
door het gebruik van niet-aanbevolen
en niet-vrijgegeven reinigings- en ontsmettingsmiddelen zijn wij niet aansprakelijk. Zichtbare vlekken mogen op
lange termijn niet zonder voorafgaande
reiniging ontsmet worden. Ook moeten
zichtbare vlekken verwijderd worden
vóór het inzetten van ontsmettingsmiddelen met oppervlakte-actief stoffen.
Gelieve de gebruiksaanwijziging van de
fabrikant van de ontsmettingsmiddelen
altijd op te volgen voor een correct gebruik. Voor het afspoelen van sommige
producten is drinkwater noodzakelijk
om alle resten te verwijderen. De ontsmetting van mechanisch beschadigde
lakken is op lange termijn niet mogelijk.
Het gebruik van ongeschikte schoonmaakmiddelen, o.a. schoonmaakproducten voor vloeren, is af te raden.

Stof skai Parotega NF en skai Pureto EN
Reiniging
Wrijf het oppervlak schoon met een
vochtig doekje. Wij raden hiervoor een
microvezeldoekje aan. Hardnekkige
vlekken kunnen met zeepsop gemaakt
met een in de handel verkrijgbaar mild
wasmiddel of mild reinigingsmiddel en
een zachte borstel verwijderd worden.
De resten van het reinigingsmiddel met
een vochtige doek en lauw water weg
vegen. Zorg ervoor dat gemorste vloeistoffen niet kunnen indrogen. Agressieve
vetten, oliën, zweet, etc. moeten regelmatig van de oppervlakken verwijderd
worden om te vermijden dat deze broos
worden en scheuren resp. dat er scheurvorming optreedt.
Geteste ontsm ettingsm iddelen
skai Parotega NF en skai Pureto EN
• Cleanisept / doekjes 5 %
• Optisept 7 %
• Biguanid Fläche N 3 %
• Descosept Pur doekjes RTU gf*
• Descosept Sensitive doekjes gf*
• Descosept Spezial doekjes gf*
• Ultrasol active 1 %
• Microbac forte 3 %
• Dismozon plus 3,6 %
• Perform 3 %
• Mikrozid u
 niversal liquid gf*
• Terralin protect 2 %
• Incidin Pro gf*
• Incidin Plus gf*
• Incidin Active 3 %
• Incidin OxyWipe S doekjes gf*
• FD 300 1 %
• FD 366 gf*
• Biguacid S 2 %
• Descogen Liquid r.f.u. gf*
• Lysoformin spezial 0,75 %
• Aldasan 2000 4 %
• Apesin rapid 3 %
• ASCEA-des gf*

Opgelet
• Gebruik nooit chloriden, oplosmiddelen, polijstmiddelen, aerosols of wasbenzine.
• Deze stof mag niet gewassen of
chemisch gereinigd worden.
• Voor schade veroorzaakt door het gebruik van niet-aanbevolen reinigingsen ontsmettingsmiddelen zijn wij niet
aansprakelijk.
• Zichtbare vlekken mogen op lange
termijn niet zonder voorafgaande
reiniging ontsmet worden.
• Kunstleer op PVC-basis is niet geschikt
voor een langdurige en frequente ontsmetting door alcoholhoudende ontsmettingsmiddelen of doekjes, vb.
Mikrozid AF doeken.
• Gelieve de gebruiksaanwijzingen van
de fabrikant van de ontsmettingsmiddelen altijd op te volgen voor een correct gebruik.
• Voor het afspoelen van sommige producten is drinkwater noodzakelijk om
alle resten te verwijderen.
• Het gebruik van ongeschikte schoonmaakmiddelen, o.a. schoonmaakproducten voor vloeren, is af te raden.

skai Parotega NF
• Bacillol 30 foam gf*
• Mikrozid sensitive liquid gf*
• Incidin Liquid gf*
• Meliseptol Foam pure gf*
• Meliseptol rapid gf*
• Franko-Cid N 0,25 %
• CosiMed concentraat 7,5 %

* gf = gebruiksklaar
kusch.com
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Stof Silvertex en Valencia
Reiniging
Regelmatig reinigen om het vastzetten
van vuil te verhinderen. Alle vlekken
meteen verwijderen om niet verwijderbaar vuil te vermijden. Mild zeepsop
gebruiken of speciale reinigingsmiddelen voor vinylstoffen om de toplaag te
behandelen. Steeds een vochtige, witte
doek gebruiken.
Geteste ontsm ettingsm iddelen
Silvertex en Valencia
• Aldasan 0,5 %
• Antibac gf*
• Antifect plus 0,5 %
• Bacillol AF gf*
• Cleanisept doekjes gf*
• Clinell Spray gf*
• Chlor-Clean
• Cosimed 5 %
• Desomed Rapid gf*
• FD 360 gf*
• FD 366 gf*
• Kohrsolin
• Meliseptol Foam pure gf*
• Mikrozid
• Surfanios Premium 0,25 %
• Surfa’Safe Premium 0,25 %
• Virkon
• Wet wipe gf*
Silvertex
• Incidin OxyWipe doekjes gf*
• Incidin Plus 3 %
• Klercide 60/40
• Klorilli
• Umonium
Valencia
• Aniosurf Citron
• Aniosurf ND Premium
• PeraSafe
Opgelet
• Lakken, sterke reinigingsmiddelen,
oplossingen op basis van xyleen,
aceton of keton (MEK) beschadigen
de toplaag en verminderen de kwaliteit. Het gebruik van zulkereinigings
middelen alleen op eigen risico.
• Voor schade veroorzaakt door het gebruik van niet-aanbevolen reinigingsen ontsmettingsmiddelen zijn wij niet
aansprakelijk.
• Zichtbare vlekken mogen op lange
termijn niet zonder voorafgaande
reiniging ontsmet worden.
• Gelieve de gebruiksaanwijzingen van
de fabrikant van de ontsmettings
middelen altijd op te volgen voor een
correct gebruik.
• Voor het afspoelen van sommige producten is drinkwater noodzakelijk om
alle resten te verwijderen.

* gf = gebruiksklaar
** Ook compatibel met zilver geanodiseerde
aluminium oppervlakken
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Leer
Nappaleer, segrijnleer
Reiniging
Het leer geregeld met een plumeau of
een droge stofdoek afstoffen en met
een handwarm neutraal zeepsop m.b.v.
een goed uitgewrongen zachte doek
afvegen. Zichtbare verontreinigingen
of vlekken met een milde leerreiniger
verwijderen (b.v. “Lederreiniger Mild”).
Vuil in de nerfzijde met een zachte borstel verwijderen. Niet te hard wrijven
en geen microvezeldoek gebruiken.
Resterende vlekken met een milde leerreiniger behandelen. Als de hardnekkige
vlekken niet verdwijnen, gelieve dan
contact op te nemen met een gespecialiseerd bedrijf (b.v. www.colourlock.nl,
www.leder-fiedler.de). Afhankelijk van het
gebruik, de blootstelling aan licht and
warmte, het leer om de 3 tot 12 maanden met “Leder Protector”, een onderhoudsproduct voor leer, o.a. leermelk,
behandelen. Het leeroppervlak volledig
reinigen van naad tot naad. Als extra
bescherming tegen slijtage en verkleuringen raden wij aan om het oppervlak
met “Leder Verzegeling” te behandelen
na iedere reiniging of om de 2 maanden.
De onderhoudsproducten na het drogen
van de verzegeling aanbrengen. Kleurbeschadigingen veroorzaakt door slij
tage of krassen kunnen met het product
“Leder Fresh” gecorrigeerd worden.
Ontsmetting
Ontsmetting is niet mogelijk bij deze
leersoort.
Opgelet
• Nooit terpentijn, vlekkenwater, ben
zine, aceton, boenwas, schoensmeer,
oplosmiddelen, etc. gebruiken.
• Nooit te sterke druk uitoefenen.

Metaalen oppervlakken
1)	Poedercoating
2)	kuschmed® Hygienic-Line met antibacteriële poedercoating
3)	Zijdemat of glanzend verchroomd
4)	Aluminium mat of glanzend zilver geanodiseerd
5) Aluminium gepolijst
Reiniging
Metaaloppervlakken zijn onderhoudsarm
en kunnen met normale, in de winkel
verkrijgbare schoonmaakmiddelen gereinigd worden, bijvoorbeeld met een
waterige oplossing waarin afwasmiddel,
groene zeep of glasreiniger vermengd
is. Agressieve oplosmiddelen of schuurmiddelen zijn uit den boze net zoals
alkalische of zure schoonmaakmiddelen.
Gebruik enkel zachte doekjes of sponzen
voor de reiniging. Hardnekkige vlekken
op geanodiseerde oppervlakken kunnen
gedeeltelijk verwijderd worden met
terpentijn of met schuurpads van vezel
vlies, vb. Scotch-Brite.
Als de poedercoating beschadigd is, dan
kan het metaal gaan corroderen. Daardoor kan het metaal gaan roesten of de
beschermende laag afsplinteren. Vermijd
daarom dat er water in de poriën kan
dringen en wrijf de metaaloppervlakken
altijd droog na het reinigen.

Opgelet
• Gebruik geen agressieve oplosmiddelen of schuurmiddelen.
•	Alkalische of zure schoonmaakmid
delen beschadigen de metaaloppervlakken.
• Voor schade veroorzaakt door het gebruik van niet-aanbevolen reinigingsen ontsmettingsmiddelen zijn wij niet
aansprakelijk.
• Zichtbare vlekken mogen op lange
termijn niet zonder voorafgaande
reiniging ontsmet worden.
• Gelieve de gebruiksaanwijzingen van
de fabrikant van de ontsmettings
middelen altijd op te volgen voor een
correct gebruik.
• Voor het afspoelen van sommige producten is drinkwater noodzakelijk om
alle resten te verwijderen.

Geteste ontsm ettingsm iddelen
onder andere
• Descocid 2 %
• Ultrasol F 1 %
• Biguamed Perfekt N 0,5 %
• Terralin liquid gf*
• Mikrozid AF doekjes gf*, **
• Antifect FD 10 2 %
• Perform 1 %
• Terralin Protect 0,5 %**
• Bacillol AF gf*
• Dismozon pur 1 %
• Kohrsolin extra 2 %
• Mikrobac forte 0,5 %
• Hexaquart plus 0,5 %
• Meliseptol gf*
• Incidin Foam gf*, **
• Incidin Rapid 2 %
• Incidin Plus 0,5 %
• Incidin Active 2 %**

kusch.com
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Houtlak
Standaard en kuschmed® Hygienic-Line antibacteriël
Reiniging
Stof / normale vlekken:
Veeg het oppervlak schoon met een
vochtige, niet-pluisende doek (van
katoen, linnen of zeemleer) en een paar
druppels afwasmiddel. Het doekje mag
niet nat zijn. Druk niet te hard op het
oppervlak (niet schuren of poetsen tot
het glimt). Wrijf het opper vlak na het
reinigen steeds droog met een droge
doek. Als extra schoonmaakmiddel kunt
u allesreinigers, zoals Dor of Sidolin, of
een vloeibaar afwasmiddel, zoals Pril,
Palmolive, Fairy Ultra, enz. gebruiken.
Hardnekkige vlekken:
Om hardnekkige vlekken te verwijderen,
gaat u net zo te werk als voor normale
vlekken. Hier kan u de dosis verhogen,
maar steeds in een verdunde oplossing.
U kunt ook schoonmaakmiddelen op
basis van alcohol inzetten op voorwaarde
dat u ze overeenkomstig de gebruiksaanwijzing verdund. Veeg het oppervlak
schoon met een vochtige doek (nooit
met een natte doek!). Vermijd dat er
water in de houtporiën kan dringen!
Gebruik geen schuurmiddelen die de
lak beschadigen. Ook het gebruik van
agressieve badkamer- of WC-reinigers
raden wij af.
Geteste ontsm ettingsm iddelen
• Dismozon plus 3 %
• Mikrobac forte 3 %
• Kohrsolin FF 3 %
• Perform 3 %
• Incidin Rapid 3 %
• Incidin Activ 3 %
• Melsept SF 3 %
• Hexaquart forte 3 %

* gf = gebruiksklaar
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Opgelet
• De houtoppervlakken mogen niet
geschuurd of geboend worden.
• Gebruik geen agressieve oplosmiddelen of schuurmiddelen.
• Gebruik geen alkalische of zuurhoudende reinigingsmiddelen.
• Voor schade veroorzaakt door het gebruik van niet-aanbevolen reinigingsen ontsmettingsmiddelen zijn wij niet
aansprakelijk.
• Zichtbare vlekken mogen op lange
termijn niet zonder voorafgaande
reiniging ontsmet worden.
• Gelieve de gebruiksaanwijzingen van
de fabrikant van de ontsmettingsmiddelen altijd op te volgen voor een correct gebruik.
• Voor het afspoelen van sommige producten is drinkwater noodzakelijk om
alle resten te verwijderen.
• Het gebruik van vloerschoonmaakmiddelen is niet toegelaten.
• Als de lak mechanisch beschadigd
is, dan is een langdurige ontsmetting
niet meer mogelijk. Gebruik nooit
sterke ethylalcohol voor de reiniging /
ontsmetting.
• Voor de ontsmetting moeten gelakte
oppervlakken m.b.v. zuiver water
gereinigd worden om zo zichtbare
vlekken, vet en olie te verwijderen.
Het oppervlak daarna drogen.

Bladbedekking
HPL Resopal® Antibacterial en 
Resopal® Traceless
Reiniging
Onreine tafelbladen kunt met een
zacht, vochtig doekje schoonvegen.
Kleverige vlekken kunnen met warm
zeepsop of een in de handel verkrijgbaar schoonmaakmiddel verwijderd
worden op voorwaarde dat ze geen
schuurmiddel bevatten. Hardnekkige
vlekken, zoals vernis, lak, lijm, inkt,
lippenstift, enz. kunnen met een organisch oplosmiddel verwijderd worden.
Wij raden aceton, trichloorethyleen,
alcohol, enz. aan. Ontvettende, schuimende schoonmaakmiddelen, zoals
Bref Power Ontvetter, zijn eveneens
geschikt. Na de reiniging is het nood
zakelijk om de resten van het reinigingsmiddel met zuiver, warm water af te
spoelen en te verwijderen.
Geteste ontsm ettingsm iddelen
onder andere
• Ultrasol F 1 %
• Perform 1 %
• Biguamed Perfekt N 0,5 %
• Meliseptol gf*
• Bacillol AF gf*
• Descocid 2 %
Opgelet
• Gebruik in geen geval schuurmiddelen.
• Voor schade veroorzaakt door het gebruik van niet-aanbevolen reinigingsen ontsmettingsmiddelen zijn wij niet
aansprakelijk.
• Zichtbare vlekken mogen op lange
termijn niet zonder voorafgaande
reiniging ontsmet worden.
• Gelieve de gebruiksaanwijzingen van
de fabrikant van de ontsmettings
middelen altijd op te volgen voor een
correct gebruik.
• Voor het afspoelen van sommige producten is drinkwater noodzakelijk om
alle resten te verwijderen.

Bladbedekking
Fenix NTM®
Reiniging
Geregeld met een in warm water bevochtigde doek of een mild reinigingsmiddel
schoonmaken. Bijna ieder huishoudelijk
schoonmaak- of ontsmettingsmiddel is
geschikt. Voor normale vlekken volstaat
het om het oppervlak met warm water
en een niet-schurende doek schoon te
vegen. Hardnekkige vlekken kunnen
met niet-schurende, huishoudelijke
schoonmaak- of oplosmiddelen verwijderd worden. Wanneer de vlekken oud
en ingedroogd zijn, raden wij aan om
een vlekkengom of een zachte borstel
te gebruiken. Na het gebruik van de
oplosmiddelen moet het oppervlak met
warm water en een schoonmaakmiddel
afgespoeld worden. Wij raden ook het
product “Super Matte Laminate Care Kit”
aan (www.unika.co.uk). Het schoonmaakmiddel vervolgens met z uiver water,
bij voorkeur warm water, zorgvuldig
schoon te maken. In het geval van microkrassen, gelieve de reparatie-instructies
van de producten te volgen.
Geteste ontsm ettingsm iddelen
onder andere
• Ultrasol F 1 %
• Perform 1 %
• Biguamed Perfekt N 0,5 %
• Meliseptol gf*
• Bacillol AF gf*
• Descocid 2 %
Opgelet
• Gebruik in geen geval schuurmiddelen.
• Voor schade veroorzaakt door het gebruik van niet-aanbevolen reinigingsen ontsmettingsmiddelen zijn wij niet
aansprakelijk.
• Zichtbare vlekken mogen op lange
termijn niet zonder voorafgaande
reiniging ontsmet worden.
• Gelieve de gebruiksaanwijzingen van
de fabrikant van de ontsmettings
middelen altijd op te volgen voor een
correct gebruik.
• Voor het afspoelen van sommige producten is drinkwater noodzakelijk om
alle resten te verwijderen.

kusch.com
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Harde kunststof c omponenten
vb. 2000 uni_verso, 2200 ¡Hola!,
3600 Arn, 3650 Arn
Reiniging
De kunststof componenten moeten
geregeld schoongemaakt worden,
ofwel met een in de handel verkrijgbaar schoonmaakmiddel voor kunststof
of met handwarm water en een kleine
hoeveelheid wasmiddel voor fijne was.
Gebruik enkel een zachte borstel of een
zachte spons. Ook microvezeldoekjes
zijn hiervoor een goede keuze.
Als u schoonmaakmiddelen inzet die
een oplosmiddel bevatten, dan moet de
uitwerking van het schoonmaakmiddel
eerst op een niet-zichtbare plaats getest
worden. Terpentine of wasbenzine enkel
op de vlek.
Geteste ontsm ettingsm iddelen
• Bacillol AF gf*
• Descocid 2 %
• Ultrasol F 1 %
• Perform 1 %
• Biguamed Perfekt N 0,5 %
• Terralin liquid gf*
• Mikrozid AF doekjes gf*
• Antifect FD 10 2 %
• Terralin Protect 0,5 %
• Dismozon pur 1 %
• Kohrsolin extra 2 %
• Mikrobac forte 0,5 %
• Hexaquart plus 0,5 %
• Meliseptol gf*
• Incidin Foam gf*
• Incidin Rapid 2 %
• Incidin Plus 0,5 %
Opgelet
• Gebruik in geen geval schuurmiddelen
omdat die de oppervlaktestructuur
beschadigen.
• Voor schade veroorzaakt door het gebruik van niet-aanbevolen reinigingsen ontsmettingsmiddelen zijn wij niet
aansprakelijk.
• Zichtbare vlekken mogen op lange
termijn niet zonder voorafgaande
reiniging ontsmet worden.
• Gelieve de gebruiksaanwijzingen van
de fabrikant van de ontsmettings
middelen altijd op te volgen voor een
correct gebruik.
• Voor het afspoelen van sommige producten is drinkwater noodzakelijk om
alle resten te verwijderen.
• Gebruik nooit niet-polaire schoonmaak- of oplosmiddelen (bijvoorbeeld
benzine of tolueen).

Zachte kunststof c omponenten
( integraalschuim)
1) vb. armleggers met opdek
2)	Zitschalen van PU-integraalschuim
vb. 8300 V-Travel
Reiniging
De kunststof componenten moeten
geregeld schoongemaakt worden,
ofwel met een in de handel verkrijgbaar schoonmaakmiddel voor kunststof
of met handwarm water en een klein
beetje neutrale zeep of afwasmiddel.
Gebruik enkel een zachte borstel of een
zachte spons. Ook microvezeldoekjes
zijn hiervoor een goede keuze.
Als u schoonmaakmiddelen inzet die
een oplosmiddel bevatten, dan moet de
uitwerking van het schoonmaakmiddel
eerst op een niet-zichtbare plaats getest
worden.
Geteste ontsm ettingsm iddelen
1):
onder andere
• Meliseptol gf*
• Antifect FD 10 2 %
• Perform 1 %
• Terralin Protect 0,5 %
• Dismozon pur 1 %
• Kohrsolin extra 2 %
• Mikrobac forte 0,5 %
• Hexaquart plus 0,5 %
• Incidin Foam gf*
• Incidin Rapid 2 %
• Incidin Plus 0,5 %
2):
onder andere
• Safe Zone R.T.U. gf*
• Incidin Foam gf*
• Incidin Pro 2 %
• Incidin Active 2 %
• Perform 1 %
• Antifect FD 10 2 %
• Kohrsolin extra 1 %
• Microbac forte 0,5 %
• Meliseptol gf*
• Incidin Rapid 2 %
• New Derm 5,5 gf*
Opgelet
• Gebruik in geen geval schuurmiddelen
omdat die de oppervlaktestructuur
beschadigen.
• Terpentine of wasbenzine enkel op
de vlek.
• Voor schade veroorzaakt door het gebruik van niet-aanbevolen reinigingsen ontsmettingsmiddelen zijn wij niet
aansprakelijk.
• Zichtbare vlekken mogen op lange
termijn niet zonder voorafgaande
reiniging ontsmet worden.
• Gelieve de gebruiksaanwijzingen van
de fabrikant van de ontsmettings
middelen altijd op te volgen voor een
correct gebruik.
• Voor het afspoelen van sommige producten is drinkwater noodzakelijk om
alle resten te verwijderen.
• Gebruik nooit niet-polaire schoonmaak- of oplosmiddelen (bijvoorbeeld
benzine of tolueen).

* gf = gebruiksklaar
kusch.com
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