
Gebruiks- en onderhoudsvoorschrif-
ten
Tips m.b.t. het gebruiken en onderhouden van uw rational keuken



Geachte klant,

De firma rational feliciteert u met uw nieuwe keuken.
U kunt ervan verzekerd zijn dat u een goede keus gemaakt heeft.

Wij geven u hier enkele tips en instructies voor het gebruik en het behoud 
van de waarde van uw keuken, evenals voor het onderhoud, zodat u lang 
plezier zult beleven aan uw nieuwe keuken. Neem een moment de tijd en 
lees deze gebruiks- en onderhoudsvoorschriften eerst aandachtig door voor 
dat u de keuken in gebruik neemt.

Hierin staan algemene en belangrijke aanwijzingen die alleen voor produc-
ten van onze firma gelden. Let verder ook op de gebruiksaanwijzingen en 
andere informatie die meegeleverd worden bij de meubelen, inbouw- en 
aanvullende artikelen, elektrische en gasinbouwapparaten.

Met vriendelijke groet, 
rational einbauküchen GmbH
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Algemene onderhouds-
voorschriften
De hoogwaardige oppervlakken van onze 
keukens zijn gemakkelijk in het onderhoud. 
Om de waarde en de levensduur van uw 
nieuwe keuken vele jaren lang te behouden, 
moet deze toch regelmatig en vooral op de 
juiste manier worden onderhouden.

Neem daarom a.u.b. de volgende aanwij-
zingen in acht: 
gebruik alleen milde, in water oplosbare 
huishoudelijke schoonmaakmiddelen, die 
volgens de productinformatie uitdrukkelijk 
geschikt zijn voor keukenmeubelen. Over 
het algemeen mogen ook geen stoffen op 
alcoholbasis en stoffen die oplosmiddelen 
bevatten, worden gebruikt. 
Het maakt niet uit of u een hoogglanzend 
front of een fluweelmat kunststof front heeft 
gekozen, gebruik in geen geval bijten-
de, chemische substanties of schurende 
schoonmaak- of oplosmiddelen. Ook 
schuurpoeder, staalwol of pannensponzen 
beschadigen het oppervlak zo zeer dat 
herstel later niet meer mogelijk is.

Gebruik voor het reinigen van uw keuken 
een zachte, niet pluizende doek, een zeem 
of een spons. Gebruik geen microvezel-
doekjes of vuilgom. Deze bevatten vaak fijne 
slijpdeeltjes die krassen op het oppervlak 
kunnen veroorzaken. Uitzondering: indien 
deze speciaal geschikt zijn voor de betref- 
fende oppervlakken!

Probeer vlekken zo snel mogelijk te verwij-
deren, aangezien verse vlekken aanzienlijk 
eenvoudiger en daardoor meestal volledig 
kunnen worden verwijderd dan al opge-
droogde vlekken.

Over het algemeen geldt: voorkom te 
natte oppervlakken door bijvoorbeeld het 
gebruik van te natte doeken of uittredende 
stoom tijdens of na het koken. Maak alle 
oppervlakken daarom na het gebruik en het 
schoonmaken a.u.b. altijd grondig droog 
om schade later te voorkomen. Bovendien 
kunnen water en andere vloeistoffen die op 
het oppervlak blijven staan onherstelbare 
schade veroorzaken. Gebruik ook nooit een 
stoomreiniger of stromend water uit een 
slang!

Opgelet!
Lakschade en loslatende lak op de fronten 
(met name op hoeken en randen), die 
veroorzaakt worden door harde voorwerpen 
zoals pannen zijn het gevolg van een ver-
keerde omgang met de keuken en derhalve 
uitgesloten van garantie en reclamaties
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Onderhoudsvoorschriften voor 
kunststof fronten/oppervlak-
ken
Kunststof oppervlakken worden met 
huishoudelijke, in de handel verkrijgbare 
reinigingsmiddelen (geen schuurmiddelen 
a.u.b.) schoongehouden.
Gebruik hiervoor een zachte, schone doek 
en verdun het schoonmaakmiddel, afhan-
kelijk van de graad van verontreiniging, met 
een beetje water.

Vervolgens met schoon water afnemen om 
de resten van het schoonmaakmiddel te 
verwijderen. Gebruik daarvoor een zeem 
of keukenrol. Daarna wrijft u het oppervlak 
droog. 
Hardnekkige vlekken zoals lak- en lijmres-
ten of vetspatten kunt u gemakkelijk ver-
wijderen met een huishoudelijke, normaal 
in de handel verkrijgbare kunststofreiniger. 
Probeer dit middel toch altijd eerst uit op 
een niet zichtbare plek.

Reinigingsmiddelen op azijnbasis, nitro- of 
kunstharsverdunningen en reinigingsmid-
delen op nitrobasis en schurende schoon-
maakmiddelen zijn niet geschikt voor het 
schoonhouden van deze oppervlakken!

Onderhoudsvoorschriften voor 
supermatte fronten van lakla-
minaat
Gebruik voor het reinigen van het opper-
vlak alleen een zachte doek en warm water 
met afwasmiddel of glasreiniger. Het is 
belangrijk om het oppervlak daarna droog 
te maken met een zachte doek, het liefst 
een microvezeldoek.

Vlekken, vooral van sterk kleurende 
substanties en vloeistoffen, maar ook 
vetspatten en dergelijke, dienen onmid- 
dellijk te worden verwijderd met veel water, 
eventueel in combinatie met in de handel 
gebruikelijke, niet schurende middelen.

De zeepresten daarna met lauwwarm water 
afwassen en de oppervlakken met een 
zeem droogwrijven. De vlekken niet laten 
indrogen. Opgedroogde of langere tijd inge-
drongen substanties kunnen eventueel niet 
meer volledig worden verwijderd.
 
Bijzonder hardnekkige vlekken kunnen met 
in de handel gebruikelijke reinigers voor 
kunststof of glas worden verwijderd. Test 
deze a.u.b. eerst uit op een niet zichtbaar 
deel van het oppervlak.



Onderhoudsvoorschriften voor 
gelakte fronten en oppervlak-
ken
 
Gelakte oppervlakken laten zich bijzonder 
goed reinigen, omdat het oppervlak geslo-
ten is en vuil, in tegenstelling tot andere 
oppervlakken, zonder grote krachtinspan-
ning en zonder chemische middelen kan 
worden verwijderd.

Let er vooral op, dat de gebruikte doekjes 
(geen microvezeldoekjes!), sponzen enz. 
helemaal schoon zijn en goed absorberen. 
Vuil moet altijd zo snel mogelijk met water, 
eventueel met een beetje van een in de 
handel gebruikelijk, neutraal schoonmaak-
middel zonder schurende stoffen worden 
gereinigd. Vlekken nooit laten opdrogen. 
Vlekken, bijv. vetvlekken en -spatten, kun-
nen met warm zeepsop worden losgeweekt. 
Om te voorkomen dat er streepvorming 
optreedt, moeten de schoonmaakmiddelen 
altijd volledig worden verwijderd. Gebruik 
voor het schoonmaken nooit was, polish, 
bleek of meubelreinigingsmiddelen.

Eventueel aanwezige minerale verontreini-
gingen, zoals zand-, suiker- of stofkorrels 
kunnen krassen op het oppervlak veroorza-
ken. Voor dergelijke gebruikssporen kan de 
fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld. 
Wanneer bij het schoonmaken mineralen of 
zelfs metalen stofdeeltjes moeten worden 
opgenomen, moeten de schoonmaakmid-
delen meteen worden uitgespoeld, zodat de 
stofdeeltjes geen sporen op het oppervlak 
kunnen achterlaten. Er kunnen microsco

pisch kleine gebruikssporen ontstaan. Af- 
hankelijk van de kleur en lichtinval vallen 
deze meer of minder op. Zij hebben geen 
invloed op de gebruikswaarde en zijn op de 
lange duur onvermijdelijk, net als bij de op-
pervlakken van auto‘s, glasplaten of andere 
meubeloppervlakken. Dergelijke gebruiks-
sporen zijn geen reden voor reclamaties.
Plak ook nooit zelfklevende folie of plak- 
stroken op de oppervlakken. De oplosmid-
delen en weekmakers hierin zouden het 
oppervlak kunnen aantasten.

Bij fronten met een geïntegreerde, gefrees-
de greeplijst moet bij het openen en sluiten 
van de deuren, kleppen en uittrekelemen-
ten rekening worden gehouden met het 
feit, dat vingernagels, ringen en dergelijke 
sporen op het kwetsbare oppervlak kunnen 
achterlaten. Als voor een front met deze 
uitvoering wordt gekozen, zijn dergelijke 
gebruikssporen onvermijdelijk. Zij vormen 
geen reden voor reclamaties. Naar beneden 
druppelende vloeistoffen, condenswater 
of resterend vocht na het schoonmaken 
kunnen in de ingefreesde greeplijst achter-
blijven.
Dit vocht moet meteen worden verwijderd, 
anders kan de greeplijst uit gaan zetten. Dit 
soort gebruikssporen wordt niet als reden 
voor reclamaties erkend.



Onderhoudsvoorschriften voor
massief houten en gefineerde 
oppervlakken
 
Hout is een stuk gegroeide natuur en daar-
door is iedere houten keuken uniek. Afwij-
kingen in de structuur of de kleur, evenals 
kleurveranderingen door verschillende 
lichtinval en zonlicht in de loop der jaren, 
zijn kenmerkend voor een natuurproduct en 
volkomen normaal. Dergelijke afwijkingen 
zijn geen reden voor reclamaties.

De oppervlakken van echt houten fronten 
zijn meerdere malen verzegeld met een 
hoogwaardige lak. Om ze schoon te houden 
is het daarom voldoende om ze met een 
licht vochtige katoenen doek in de richting 
van de houttekening af te nemen. Vetspat-
ten of andere verontreinigingen mogen niet 
indrogen en moeten meteen worden verwij-
derd. Om ervoor te zorgen dat er ook geen 
vocht achterblijft in de hoeken, profielen en 
op de randen van de oppervlakken, moeten 
deze delen zorgvuldig worden afgedroogd.

Aangezien het bij hout om een levend 
materiaal gaat, mag dit niet aan extreem 
vochtige of droge lucht worden blootge-
steld. Ondanks de zorgvuldig aangebrachte 
laklagen zou hout anders uitzetten of krim-
pen. Zorg daarom voor voldoende frisse 
lucht, zet tijdens het koken altijd de afzuig-
kap aan of zorg bijv. met waterverdampers 
op radiatoren voor luchtvochtigheid indien 
de lucht te droog is.
 

Onderhoudsvoorschriften voor 
echt roestvrijstalen front ino(x)
Het echt roestvrijstalen front ino(x) is 
voorzien van een anti-fingerprint laklaag. 
Gebruik voor het reinigen van deze fronten 
daarom geen reinigingsmiddel voor roestvrij 
staal, maar gebruik voor het reinigen van de 
ino(x) fronten a.u.b. een lakreiniger.

Onderhoudsinstructie voor 
Fenix

FENIX is hygiënisch en eenvoudig te reini-
gen. Op zijn matte oppervlakken zijn geen 
vingerafdrukken te zien. Het heeft antista-
tische eigenschappen – trekt dus geen stof 
aan – en is antibacterieel.
Speciaal onderhoud is niet nodig: een met 
warm water of een mild schoonmaakmiddel 
vochtig gemaakte doek is afdoende. Vrijwel 
alle in de huishouding gebruikelijke schoon-
maak- of desinfectiemiddelen zijn geschikt 
daarvoor.

Repareren van microkrasjes 
m.b.v. warmte
Dit is een van de meest innovatieve eigen-
schappen van FENIX. Wanneer de structuur 
van het materiaal niet onherstelbaar be-
schadigd is, kunnen microkrasjes eindeloos 
vaak thermisch worden gerepareerd.
Bovendien bestaat de mogelijkheid om 
kleine wrijfplekken met een vuilgom onmid-
dellijk en zelfs nog na 24 uur te verwijderen.
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Onderhoudsvoorschriften voor 
glazen oppervlakken
 
Voor de vervaardiging van glas worden 
natuurlijke grondstoffen gebruikt. Daardoor 
kunnen er lichte kleurnuances ontstaan. 
Omdat glas geen poriën heeft, is het om 
hygiënische redenen bij uitstek geschikt 
voor toepassing in de keuken.

Helder glas kan met huishoudelijke, in de 
handel verkrijgbare milde schoonmaakmid-
delen, glasreinigers en sponzen of doeken 
worden schoongehouden. Ter bescherming 
van het glazen oppervlak moeten chemi-
sche stoffen of sterk bijtende middelen 
meteen met water worden verwijderd. Ook 
door ondoelmatig gebruik, zoals schuren, 
krassen of snijden wordt het glazen opper-
vlak beschadigd.

Gesatineerd glas heeft in tegenstelling tot 
helder glas een enigszins ruwe toplaag, 
die ook met een doek of spons met een 
normale glasreiniger eenvoudig schoonge-
maakt kan worden. Houd er rekening mee 
dat glazen oppervlakken niet behandeld 
mogen worden met schoonmaakmiddelen 
die siliconen of zuren bevatten. Bovendien 
veroorzaken vet- en oliehoudende substan-
ties op gesatineerde oppervlakken vlekken 
met een licht schaduweffect, die echter met 
behulp van een glasreiniger probleemloos 
weer kunnen worden verwijderd.

Gehard glas is weliswaar een zeer robuust 
materiaal, maar het is niet onbreekbaar. 
Bij overbelasting, bijv. door beschadigin-
gen van de rand en/of de toplaag, wordt 
het spanningsevenwicht in de glasplaat 
verstoord. Dit kan tot een spontane breuk 
van het glas leiden. Het glas kan meteen of 
enige tijd na de overbelasting breken. Har-
de stoten en slagen op de glasplaat moeten 
daarom altijd worden voorkomen.
 

Onderhoudsinstructies voor 
Acrylux

Gebruik a.u.b. geen schoonmaakmiddelen 
die alcohol bevatten of schuurmiddelen. 
Ook meubelpolish en was mogen niet 
worden gebruikt, aangezien deze onge-
schikte oplosmiddelen kunnen bevatten en 
een vuilaantrekkend laagje vormen! Door 
behandeling met schoonmaakmiddelen 
met oplosmiddelen kunnen bij het Acrylux 
oppervlak spanningen ontstaan, die op 
lange termijn fijne, nauwelijks waarneem-
bare scheurtjes veroorzaken. Reinig deze 
fronten daarom alleen met zeepsop en een 
zachte doek. Kleine krasjes kunnen met een 
microvezeldoekje geëgaliseerd worden.

Onderhoudsinstructies voor 
fronten van acrylglas
Gebruik voor het reinigen van het opper-
vlak uitsluitend water en een in de handel 
gebruikelijk afwasmiddel. Het water met 
afwasmiddel op een zachte doek aanbren-
gen om het oppervlak te reinigen. Dit moet 
vervolgens met een zachte doek worden 
drooggewreven. Vlekken, met name van 
sterk kleurende substanties, dienen onmid-
dellijk te worden verwijderd.
 
Opgelet:
Gebruik geen reinigingsmiddelen met 
oplosmiddelen, zoals kunstharsoplossin-
gen en aceton. Deze zouden op den duur 
microscheurtjes in het oppervlak kunnen 
veroorzaken. Gebruik verder a.u.b. geen 
schuurmiddelen, glasreiniger, reinigings-
middelen die alcohol bevatten, meubelpo-
lish, boenwas, staalwol of schuursponsjes.



Onderhoudsvoorschriften voor 
kunststof werkbladen
 
Op werkbladen mag nooit worden gesne-
den, omdat snijden in elk materiaal, dus 
ook in harde gelaagde kunststof, inkervin-
gen kan veroorzaken. Gebruik daarom altijd 
een snijplank. Het is ook mogelijk dat zware 
en scherpe voorwerpen krassen veroor-
zaken, als zij over het oppervlak worden 
geschoven. Dit is niet het gevolg van een 
materiaalfout.

Hete pannen of andere hete voorwerpen 
mogen niet zonder onderzetter op het 
werkblad worden gezet. Zo kunnen ook 
elektrische apparaten als een broodrooster, 
waterkoker, koffiezetapparaat, barbecue 
enz. door oververhitting beschadigingen 
aan het werkblad veroorzaken. Daarom 
oververhitting altijd vermijden!

Wanneer boven het werkblad kasten zijn 
aangebracht, mogen geen elektrische 
apparaten op het werkblad worden ge-
plaatst. De stoom en de hoge temperatuur 
zouden de meubelen op den duur kunnen 
beschadigen.

Maak neerslaande stoom a.u.b. onmiddellijk 
droog!

Wij adviseren om voor het schoonma-
ken van de werkbladoppervlakken altijd 
zachte, vochtige doeken te gebruiken die 
geen schurende stoffen bevatten. In geval 
van hardnekkige verontreinigingen kan 
afwasmiddel of eventueel groene zeep 
worden toegevoegd. Wanneer het werkblad 
een voelbaar structuurverloop heeft, moet 
parallel hieraan worden gereinigd.

Bij werkbladen boven vaatwassers moet 
erop worden gelet, dat de onderkant van 
het werkblad bij de montage werd voorzien 
van een beschermende folie of een roest-
vrijstalen plaat om het werkblad te bescher-
men tegen uittredende stoom. Bedenk dat 
staande vloeistoffen op werkbladen, met 
name op lijmvoegen, altijd onmiddellijk 
moeten worden verwijderd!
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Onderhoudsvoorschriften voor 
het interieur

De oppervlakken van het interieur kunnen 
met huishoudelijke, normaal in de handel 
verkrijgbare schoonmaakmiddelen (geen 
schuurmiddelen!) worden gereinigd.
Afhankelijk van de graad van vervuiling ver-
dunt u het reinigingsmiddel met een beetje 
water en brengt u dit met een zachte doek 
aan. Verwijder vervolgens de resten van het 
schoonmaakmiddel met schoon water en 
droog het interieur zorgvuldig af.

Reinigen van grepen

Gebruik voor het reinigen van de grepen van 
keukenmeubelen nooit substanties die op-
losmiddelen bevatten en aluminium kunnen 
beschadigen, ook geen schoonmaakmidde-
len op azijnbasis en reinigingsmiddelen die 
staal bevatten. Deze zouden in het ergste 
geval vlekken kunnen veroorzaken die niet 
meer verwijderd kunnen worden.

Typische materiaalgeuren

Vrijwel alle nieuwe dingen hebben een 
eigen geur. Dat geldt met name voor meu-
belen en lak. Onze hoogwaardige lakpro-
gramma‘s hebben deze eigenschap ook, 
die tevens op de echtheid van authentieke 
lakfronten duidt. Het ventilatieproces begint 
pas, nadat de door ons aangebrachte be-
schermfolie werd verwijderd.

Afhankelijk van de klimaattechnische om-
standigheden in de ruimte of de frequentie 
dat de meubelen worden geopend, kan de 
lakgeur verschillend lang worden waarge-
nomen.
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Informatie over Vaatwassers

Leest u a.u.b. ook de gebruiksaanwijzing van 
de apparaatproducent!

De vaatwasser na beëindiging van het 
spoelprogramma niet meteen openen, aan-
gezien de uittredende stoom schade kan 
veroorzaken aan het werkblad erboven en 
ernaast staande meubelen. Het is daarom 
belangrijk dat vaatwassers tijdens en direct 
na het gebruik niet worden geopend. De 
waterdamp condenseert na afloop van het 
programma en loopt langs de binnenwan-
den van de vaatwasser naar beneden. Na 
ca. 30 min kunt u de vaatwasser zonder 
problemen uitruimen. Akoestische signalen, 
die al voor (in plaats van na) het drogen 
klinken, kunnen afhankelijk van het appa-
raat eventueel anders geprogrammeerd 
worden.

Lees de bedieningshandleiding van uw ap-
paraat daarom goed door, om de instellin-
gen van het signaal te kunnen aanpassen.
 

Hitte en stoom

Laat hitte en stoom uit elektrische appa-
raten, zoals magnetron, koffiezetappa-
raat, water- of eierkoker niet rechtstreeks 
inwerken op de meubelen, door de stoom 
kunnen de meubelen uitzetten.

Let er op dat tijdens het koken de afzuigkap 
altijd is ingeschakeld. Zet die al enkele mi-
nuten voor het koken aan en op zijn vroegst 
15 minuten na het koken weer uit. Alleen 
zo kan de stoom die ontstaat, worden 
afgevoerd en kan er een normaal klimaat 
in de ruimte heersen. Zet de ovendeur/
vaatwasserdeur nooit schuin open om te 
ventileren, aangezien het uittredende vocht 
en de uittredende warmte de meubelen 
kunnen doen uitzetten resp. hitteschade 
kunnen veroorzaken. Dat is niet het gevolg 
van een materiaal- of verwerkingsfout van 
onze meubelen.

Wanneer u eerste tekenen van schade 
herkent, adviseren wij u om passende 
stoomlijsten aan te brengen, aangezien 
schade door uitzetting nooit als reclamatie-
reden wordt erkend.



Algemene informatie

Moderne meubelmaterialen zijn weliswaar 
bestand tegen de meeste belastingen, maar 
toch kent ieder materiaal bepaalde maxi-
mumbelastingen.
Om ervoor te zorgen dat u lang plezier 
beleeft aan uw nieuwe keuken, moet u de 
volgende tips in acht nemen:
De keuken moet in een ruimte staan waar 
een normaal klimaat heerst. Dat geldt zowel 
voor de temperatuur als voor de luchtvoch-
tigheid.
Wanneer de keukenmeubelen minimaal 
kromtrekken of uitzetten duidt dit erop dat 
er geen optimale klimaatwaarden heersen 
in de ruimte, het is geen teken van materi-
aalfouten.

Drukfouten en vergissingen blijven voorbehouden. Veranderingen, ten behoeve van de technische vooruit-
gang en verder-ontwikkeling, zijn voorbehouden.

 
Elektrische en sanitairinstallaties mogen 
uitsluitend door hiervoor opgeleid vakper-
soneel worden uitgevoerd.

De garantie vervalt wanneer de onder- 
houdsvoorschriften niet worden nage- 
leefd.

Er zijn nog meer materialen die in de 
keuken worden gebruikt en die hier niet 
genoemd zijn. Kijkt u daarom altijd in de 
‘product- en onderhoudsinformatie‘ van de 
betreffende producent, om ervoor te zorgen 
dat uw keuken niet beschadigd wordt 
tijdens het gebruik en het reinigen!
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