
Onderhoud gepoedercoat staal & RVS 
deze 2 stalen worden wel op verschillende manieren behandeld. 

 

Gepoedercoat staal reinigen 

Een coating van poeder dienst als een soort verf laag. Wanneer u dit schoon 

gaat maken is het belangrijk dat deze laag niet beschadigd wordt. Bij 

onderhoud moet er dus op een voorzichtige manier mee omgegaan worden. 

Stof kan makkelijk weg worden gehaald met een vochtig doek weg halen. 

Wanner u echt vieze of olie plekken wilt weg gaan halen kunt u het best ph 

neutrale middelen halen zoals Histor Ontvetter, RVS Cleaner of zelfs groene 

zeep. Met deze middelen kunt u ook kleine krassen laten verdwijnen. Zorg 

ervoor dat deze middelen niet bijtend zijn en zorg ervoor dat u ook geen ruwe 

borstels gebruikt, een doek is vaak al voldoende om mee te poetsen. 
 

RVS reinigen 

RVS onderhoud is makkelijk en kost weinig tijd. De beste manier van 

schoonmaken is door middel van een sopje met lauw water en een zacht doek. 

Aanvullend kunt u een middel aanschaffen genaamd RVS Cleaner spray. Dit is 

een spray die uw RVS schoon maakt en tegelijktijdig een mooie glans geeft. U 

sprayt dit op het frame en niet op het tafel blad, zodra RVS cleaner in contact 

komt met enkele bladen kan dit vlekken veroorzaken in het blad. RVS dat lange 

tijden geen onderhoud meer heeft gehad heeft vaak groene, bruingele en 

donkere vlekken. Om dit te reinigen kunt u gebruik maken van Pelox RVS 

reiniger. Dit is een middel dat een zuur bevat en heeft hierdoor ook een groot 

effect op sterk verontreinigde plekken zoals vliegroest, vet en olie vlekken. 

Producten op basis van een zuur dient u enkele minuten te laten inwerken en 

spoelt u vervolgens af met koud water 
 

Tips: 

• Gebruik RVS voor een glimmend effect op uw RVS  
• RVS kan ook gebruikt worden op gepoedercoat staal  

Advies product:   

Berner RVS cleaner, verkrijgbaar bij Ardworks 

 


