
RENGØRINGSVEJLEDNING

Rengøring & vedligeholdelse

Det kan opleves som om porcelænssanitet er blevet sværere at holde rent og fri for kalk i dag, end det var 
tidligere. Det er der flere årsager til; man må ikke længere benytte bly i den overflade og glasur, der bliver lagt på 
porcelænet og dertil kommer også det faktum, at vi skyller med væsentlig mindre vandmængde end vi gjorde tid-
ligere. For år tilbage var et skyl 9-12 liter normalt, mens vi i dag har lille skyl på bare 3 liter og stor skyl på 4,5 eller 
6 liter. Det betyder, at der kommer mindre rent vand til at rengøre skålen efter brug og når aflejringer og skidt 
lægger sig på porcelænets overflade får kalken lettere ved at fæstne sig.

Porcelænskvalitet ud over det sædvanlige

Med dit valg af Catalanos porcelæn, har du valgt et produkt med en overflade, - en glasur ud over det sædvanlige. 
Du vil opleve, at det er væsentlig nemmere at holde overfladen fri for kalkaflejringer og andet skidt. Det skyldes 
den patenterede CataGlaze, der ikke må forveksles med en ekstra tilføjet rengøringsvenlig overfladebehandling, 
men her er der derimod tale om en glasur, der er trukket ind i den rå keramik inden brændingen af produktet.

Det betyder, at du har en langt stærkere og markant mere jævn overflade, hvor kalken har sværere ved at fæstne 
og sætte sig. Det er heller ikke en overflade, der slides af med tiden. Derfor garanterer Catalano 10 års garanti på 
rengøringsvenligheden på dit porcelæn.

- For at bevare glasurens glans og glathed, er det vigtigt at rengøre minimum en gang ugentligt, med sær- 
 ligt fokus på at rengøre omkring skylleudgangen, da det er her eventuelt efterløb af skyllevand kan sætte  
 sig og skabe udfordringer. Dog kan der forekomme hyppigere behov, alt efter vandets beskaffenhed.

- Til rengøringen benyttes toiletrens · rengøringsmiddel – dog er det vigtigt, at det er syreholdigt, da   
 kalken der aflejres fra vandet er base. (ph værdien bør ligge omkring 2-3 på dit rengøringsmiddel).

- Lad rengøringsmidlet virke ca. 5 min, hvorefter porcelænet kan skrubbes med en børste eller en klud.  
 Undgå at benytte skuresvampe eller rengøringsmidler med skuremiddel i, da det kan ødelægge   
 overfladen på glasuren. Skyl efter med rigeligt koldt vand.

-  Er der allerede opbygget kalkaflejringer på porcelænets overflade, kan behandlingen gentages flere  
 gange og rengøringsmidlet kan sidde i længere tid.

- Kontakt eventuelt Catalano for yderligere info.

Skylleudgang Rengøringsvenlighed

Nem at rengøre  

Cataglaze®+ 

Snavs Stillestående vand

og kalk

Traditionel glasur

Garanti 

For porcelæn – udvidet garanti. Der ydes 10 års
garanti på rengøringsvenligheden.

Garantiforbehold: Fejl og defekter opstået ved 
forkert eller manglende vedligehold og rengøring 
omfattes ikke af garantien. Fejl og defekter opstå-
et ved fejlmontering og andre udefra kommende 
omstændigheder, dækkes ikke af garantien. 
Garantien dækker ikke arbejdsløn.

ESG



Kalkaflejring

Kalkaflejringer i toilettet består af kalk og jernforbindelser. De kommer fra vandet og afsættes, når der skylles ud 
i toilettet.

Hvis du bor i et område med meget hårdt vand, vil du sandsynligvis opleve større problemer med kalkaflejringer. 
Vands hårdhed er et udtryk for indholdet af kalk og magnesium.

I Midtjylland er vandet meget blødt (4-8 dH), mens det i visse steder i og omkring København er hårdt til særdeles 
hårdt (20-30 dH).

Forbyggelse mod kalkaflejring

Skrub toiletkummen hver dag med en børste uden brug af rengøringsmidler.

Rengør toilettet en gang om ugen med WC-rens med kalkfjerner, gerne miljømærket.

Er skaden allerede sket?
Fjerne kalkaflejring

1.  Bruge en svupper til at pumpe vandet ud først. Eller du kan støde vandet ud med en toiletbørste.

2. Lav blanding i sprayflaske 
 Bland 1 del eddikesyre 32% med 4 dele vand.

3.  Spray blandingen på papiret, så det bliver gennemvædet og klistrer til kummen.     
 (Husk at bruge handsker) Lad det virke nogle timer eller natten over.

4. Skyl grundigt efter med koldt vand og brug herefter toiletbørsten til at fjene evt. rester af kalk.

5. Gentag evt. behandling til glasueren er helt ren.

Toiletsæderne

Toiletsæderne er lavet af miljøvenlige materialer. Den lukkede porefri overflade giver de bedste forudsætninger 
for optimal hygiejne. Der bør ikke anvendes rengøringsmidler, der indeholder skuremidler, klor eller syrer, da det-
te kan medføre, at farven bliver gullig, eller at lakken skaller af. En problemfri og grundig rengøring opnås bedst 
ved at anvende en neutral sæbe eller almindeligt mildt og naturligt opvaskemiddel. Efter rengøring skal evt. fugt 
aftørres. Sæde og bræt bør være slået op, mens der er stærkere rengøringsmidler i toiletkummen.

Find mere information på www.cosani.dk. Her kan du se videoer om Catalanos intelligente funktioner og finde 
dokumenter med yderligere oplysninger.


