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HEWI matte editie
Bij HEWI is de keuze van het oppervlak een onafhankelijke dimensie van productontwerp. Met de matte editie biedt HEWI een uniek
oppervlak dat de zintuigen aanspreekt en tegelijkertijd ruimte schept voor individualiteit. De fluweelzachte afwerking van de matte
uitvoering wordt bereikt door een speciaal afwerkingsproces waarbij de polyamideproducten met de hand worden bewerkt. Zo
ontstaan unieke designobjecten made in Germany. Kwaliteit en duurzaamheid kenmerken niet alleen de matte uitvoering, maar alle
HEWI-producten. Ze zijn een duurzaam onderdeel van het gebouw. Een kleine verandering van het oppervlak in de loop van de tijd
maakt deel uit van het karakter van het product en heeft geen invloed op de kwaliteit en levensduur. Om het oppervlak tijdens het
reinigen zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen, dient u de volgende reinigings- en onderhoudsaanbevelingen in acht te nemen.

Reinigings- en onderhoudsaanbevelingen
Daarnaast adviseert HEWI alleen het gebruik van een pluisvrije katoenen doek voor mat polyamide en het reinigen met water, hooguit
met milde, in water oplosbare huishoudelijke schoonmaakmiddelen (bijv. Der General, in de handel verkrijgbaar spoelmiddel).
Het gebruik van alkalische, zure en chloorhoudende reinigingsmiddelen wordt afgeraden, ongeacht het oppervlak.
Door contact met schurende reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en hulpmiddelen (bijv. microvezeldoek/-spons) kan op het oppervlak
van de matte kunststof een optisch waarneembare opheldering optreden.
Bovendien is het, afhankelijk van de mate van vervuiling en reinigingsproces, niet altijd mogelijk om alle zichtbare onzuiverheden te
verwijderen zonder restanten of beschadigingen achter te laten.
• Product alleen indien nodig reinigen
• In principe alleen met water schoonmaken, alleen milde, in water oplosbare huishoudelijke schoonmaakmiddelen gebruiken"
(bijv. Der General, in de handel verkrijgbaar spoelmiddel)
• Het proces moet in sommige situaties meerdere malen herhaald worden
• Bij gebruik van in de handel verkrijgbare, in water oplosbare huishoudelijke reinigingsmiddelen dient u ervoor te zorgen dat u
geen onverdunde of geconcentreerde gekleurde reinigingsmiddelen gebruikt, aangezien deze kleurstoffen ook residuen kunnen
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DUITSLAND
HEWI Heinrich Wilke GmbH
Prof.-Bier-Str. 1-5
34454 Bad Arolsen
Telefoon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319
info@hewi.de
www.hewi.de
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