
 
 

 

 

 

Technische brochure – Richtlijn voor productgebruik – zorg achteraf            mei 2017  

 

Dit product is gemaakt van gegoten beton. Ontworpen door de Urbi et Orbi studio in 2013. 

 

Ons bedrijf is gespecialiseerd in de productie van betonnen elementen. Het ruwe materiaal dat wij gebruiken om onze 

producten te vervaardigen is een soort GFRC (glasvezel gewapend beton). Dit is een unieke mengeling van cement, 

toegevoegde verbeteraars, aggregaten, versterkt met glasvezels. 

 

De duurzaamheid van beton is bekend vanuit de bouw. 

Echter, onbehandeld beton is niet geschikt om er een 

functionele wastafel van te maken. Het beton is poreus, 

dus het absorbeert snel en wordt makkelijk vuil. Daarom 

is het nodig dat het oppervlak wordt behandeld en 

geseald, zodat het waterbestendig is en beschermd 

wordt tegen ongewenste vlekken. De vier stadia van het 

waterbestendigheidssysteem dat wij toepassen op het 

oppervlak, bestaande uit specifieke vernissen, leiden tot 

het beste resultaat, terwijl de natuurlijke uitstraling en 

de textuur van het beton niet worden aangetast. 
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Montagehandleiding en 

onderhoudsvoorschrift.  



 
 

 

 

Elk design-element dat gemaakt is van beton, heeft zijn waarde te danken aan zijn uniciteit, zijn karakter, zijn 

uitstraling. Beschikbaar in vijf tinten (antraciet, donkergrijs, medium grijs, lichtgrijs, ivoor, bruinbeige) met verschillende 

schakeringen in elk stuk, als ook tussen de stukken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als wij ervoor kiezen om met beton te leven, mag verondersteld worden dat wij besloten hebben de aard ervan te 

respecteren. Wij zullen bereid zijn om onze gewoontes aan te passen. Wij zullen er zo goed mogelijk voor zorgen zodat 

het product geleidelijk veroudert, zonder achteruitgang 
 

 

Garantie 2 jaar geldig.  
Dit product is bedoeld voor privébadkamers of openbare badkamers, wc’s, en alleen voor gebruik binnen.  
 

  

 

LEES ZORGVULDIG ALLE INSTRUCTIES  

 

Belasting weerstand: duurzaam overeenkomstig EN 14688   

Hoewel het beton een zeer hard materiaal is, kan het breken, net zoals marmer, steen of keramiek. Voorkom daarom 

dat er zware voorwerpen direct op het betonnen oppervlak worden gezet. 

  

Slijtvastheid: De toplaag ter bescherming tegen vlekken is sterk genoeg voor normaal dagelijks gebruik, 

overeenkomstig EN 14688  

We raden u aan om niet langs het oppervlak te wrijven of schuren met scherpe voorwerpen zoals ijzerdraad, metalen 

voorwerpen of gereedschappen en harde sponzen. Door veelvuldig gebruik van deze voorwerpen kan de beschermlaag 

slijten.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Bestendigheid tegen chemicaliën en vlekmakers 

Het oppervlak is te reinigen van en bestendig tegen vlekken, overeenkomstig EN 14688. Wij raden u aan om, als u 

gekleurde vloeistoffen door de wastafel spoelt, deze weg te spoelen met water voordat ze opdrogen, zodat u niet later 

hard moet poetsen. Gebruik altijd zachte sponzen en gewone detergenten om te reinigen.  

Giet er geen zuren, oplosmiddelen of alcohol in. Als u dit wel doet, verwijder deze dan binnen een redelijke tijd met 

water. Een frequent gebruik van dergelijke vloeistoffen kan de beschermlaag aantasten. 

 

Bestendigheid tegen temperatuurwisselingen 

Deze wastafel is getest en duurzaam bij de gewone temperatuurwisselingen van water, 

overeenkomstig EN 14688  

 

Wij raden u aan om het gebruik van kokend/ heel heet water te vermijden, met name op 

vorstdagen. 

Stel de kraan zo in dat er in korte tijd water in de gewenste warme temperatuur stroomt. Extreem 

intense temperatuurwisselingen van het water (thermische schok) kunnen leiden tot verschillende 

vormen van schade. Door de bovenstaande instructie te volgen, onderhoudt u het product op de 

beste manier.   

 

INSTALLATIE 

Wij adviseren u de wastafel op het meubel te plaatsen met silicone aan de randen; gebruik nooit cementlijm.  

 

LET OP!! Installeer altijd de afvoerplug met de rubberen onderdelen. Gebruik indien nodig ook wat silicone.   

Plaats de afvoerplug niet te strak!!! De afvoer moet de krimp- en uitzetbewegingen kunnen volgen.  

Als er op dit punt druk wordt uitgeoefend op het beton, kan dat de eigenschappen van de wastafel negatief 

beïnvloeden. 

Voorkom dat metalen instrumenten in contact komen met het oppervlak.  

Let op, indien u siliconen gebruikt, zorg dan dat het niet in contact komt de het bovenoppervlak van de wastafel; als dit 

toch gebeurt, verwijder het dan snel met water. Neem contact op met onze technische afdeling voor meer technische 

informatie of gebruiksadvies.  
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GARANTIETERMIJN: 

 

- Het product wordt vervaardigd en getest overeenkomstig de Europese veiligheidsregels en -normen. 

- Dit product is bedoeld voor badkamers, wc’s en alleen voor gebruik binnen. 

- De garantie is 2 jaar geldig, en houdt in dat het product vervangen wordt in het geval van een defect product of 

onbehoorlijke schade die te wijten is aan de fabrikant. 

- De garantie is geldig vanaf de datum van aankoop. De oorspronkelijke aankoop bon is vereist. 

- De garantie is geldig als u een exemplaar van dit document ondertekent en naar het onderstaande adres 

verstuurt of mailt. U kunt onze contactgegevens onderaan dit document vinden. 

- Het is niet mogelijk om het geld dat u voor dit product heeft betaald terug te krijgen. 

- De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige voorkomende gevolgschade zoals: verlies van winst, zakelijke 

verliezen, etc. 

 

DE GARANTIE OMVAT GEEN 

Schade veroorzaakt door onjuiste installatie of onjuist gebruik. 

Schade veroorzaakt door interventie van een onbevoegd persoon. 

Schade veroorzaakt door problemen met het wateraanvoersysteem.  
 

 INSTALLATIE 
Wij adviseren u de wastafel op het meubel te plaatsen met silicone aan de randen; gebruik nooit cementlijm. 

LET OP!! Installeer altijd de afvoerplug met de rubberen onderdelen. Gebruik indien nodig ook wat silicone. 

Plaats de afvoerplug niet te strak!!!  De afvoer moet de dilatatiebewegingen kunnen volgen.   

Als er op dit punt druk wordt uitgeoefend op het beton, kan dat de eigenschappen van de wastafel negatief 

beïnvloeden. 

Voorkom dat metalen instrumenten in contact komen met het oppervlak.  

Let op, indien u siliconen gebruikt, zorg dan dat het niet in contact komt de het bovenoppervlak van de wastafel; als dit 

toch gebeurt, verwijder het dan snel met water.  

Neem contact op met onze technische afdeling voor meer technische informatie of gebruiksadvies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertaling tekst afbeelding:  

Installeer altijd de afvoerplug met het rubber. Voeg indien nodig wat silicone toe bij de rubberen ring. Vermijd metalen 

gereedschap, plaats de afvoerplug niet te strak. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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