
1. Alvorens uw wandafwerking in gebruik te nemen die-
nen alle aansluitingen in uw natte ruimten ten behoeve 
van waterdichtheid te worden gekit met een siliconen-
kit (door derden). Enkele de aansluitingen van SEN-
SO-Wallcovering op SENSO-Wallcovering is van zichzelf 
waterdicht en hoeft niet te worden gekit. Enkele aan-
dachtspunten:
~ Kit de aansluiting met de vloer. 
~ Kit zorgvuldig achter rozetten en rondom glasplaten.
~ Kit zorgvuldig rondom en ter plaatse van schroeven.

1. Uw SENSO-Wallcovering is van zichzelf waterdicht en 
is bestand tegen shampoo en douchegel. Echter wan-
neer het de kans krijgt om in te trekken dan kan dit zicht-
bare plekken opleveren. Het is daarom van belang dat u 
zeepresten na elke douche-beurt afspoelt. 

In een eventuele nis blijven vaak, ondanks aangebracht 
afschot, zeepresten liggen. Deze resten zitten vaak onder 
shampoo- of douchgelverpakkingen die doorgaans in de 
nis worden geplaatst. Wees er daarom attent op dat u de 
nis met regelmaat afneemt en schoonspoelt

3. Beschadigt de Senso-Wallcovering naderhand 
dan is plaatselijk herstel slechtst beperkt mogelijk. 
Let er dus op dat tijdens het afmonteren voorzich-
tig wordt gewerkt. Wilt u een gat of gaatje boren 
in uw wandafwerking, doe dit dan zorgvuldig met 
een zo een klein mogelijke bit, dat voorkomt af-
brokkeling rondom de opening. 

2. De droogtijd van uw wandafwerking bedraagt 
48 uur. Montage van sanitair kan vervolgens 
plaatsvinden. Ingebruikname van de wandafwer-
king kan 72 uur na afronding geschieden.

2. U kunt uw Senso-Wallcovering het beste reinigen met 
Tana AZ70. Dit schoonmaakmiddel is verkrijgbaar via 
deze link. Als u zelf een reinigingsmiddel aanschaft, ge-
bruik een reinigingsmiddel dat:

~Laagschuimend is;
~ In pure vorm een pH-waarde heeft tussen 7 en 13;
~Licht alkalisch is;
~Weinig of geen loog bevat;
~Niet zeep- of polymeerhoudend is. Let op: gebruik geen 
anti-kalk of groene zeep.

Is er een schade ontstaan aan uw Senso-Wallcove-
ring dan kunt u deze schade voorleggen aan ons 
serviceteam. Zij kunnen u helpen met een passende 
offerte of doorverwijzing. Maak melding van uw ser-
vicegeval door ons een mail te sturen naar:
service@senso.com met duidelijke foto’s en de om-
schrijving  van de schade.

Onderhoudsvoorschriften

Onderhoud SENSO Wallcovering 
Mooie wanden met het juiste onderhoud

Schades?

3. Meng het middel in de voorgeschreven verhouding 
met water en giet deze bij voorkeur in een sprayverpak-
king. Spray de wanden in, maak de wanden schoon met 
een mircovezeldoek en spoel de wanden vervolgens af.  

Voor ingebruikname

Tijdens ingebruikname

4. Maak nooit schoon met een schuurmiddel of een 
schuurdoekje!

https://www.bol.com/nl/p/tana-tanex-az-70-c-interieurreiniger-2l/9200000058618459/?suggestionType=browse&bltgh=oQUjZ-McyK6pTsoD8jBBjg.1_2.3.ProductTitle
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