
 

 

Valencia en Silvertex specificatie en schoonmaakadviezen 
 

Valencia en Silvertex 
Valencia is een unieke collectie kunststof meubelbekleding van een zeer hoge kwaliteit, die speciaal 
ontwikkeld is voor projectstoffering. 
Het materiaal is waterdicht en niet-luchtdoorlatend waardoor het uitstekend geschikt is voor gebruik 
in ziekenhuizen, bejaardenhuizen, schepen, vliegtuigen, hotels en andere toepassingen waarbij zware 
eigen aan het materiaal worden gesteld. 
Valencia is voorzien van PermaBlok: een beschermingsvloeistof die is geïmpregneerd in de toplaag 
van het materiaal. 

Eigenschappen 
• 100% waterdicht 

• Zeer sterk (300.000 toeren Martindale test) 

• Bestand tegen lage temperaturen (-23 graden Celsius) 

• Anti bacterieel 

• Anti schimmel 

• Anti vlek behandeling 

• Anti statisch 

• Gemakkelijk schoon te maken 

• Vlam vertragend (EN1021 Part 1 &2) 

• Urine bestendig 

• Bloed bestendig 

• Olie bestendig 

• Zweet bestendig 

• Speeksel bestendig 

• Sulfide bestendig 
 

Reiniging na dagelijks gebruik 
Het is erg belangrijk om altijd eerst de bank schoon te maken met overvloedig water en zeep en 

daarna pas te desinfecteren met een NON-alcohol middel. Bij voorkeur Incidan Foam van Ecolab. 

De praktijk leert dat heel veel medici de onderzoeksbanken proberen schoon te maken met een 

alcohol oplossing of zelfs pure alcohol. Hiermee loopt men de kans dat een eventuele bijtende stof of 

bloed wat al op het kunstleer zit niet verdund wordt en zal deze mogelijk alsnog een vlek geven.  

Algemene schoonmaak adviezen; 

• Gebruikt u a.u.b. geen schoonmaakmiddelen met schuurmiddel!! 

• Voor sterke vervuiling raden wij aan een natte doek en zeepwater te gebruiken. 

• Voor desinfecteren raden wij een NON-alcoholoplossing aan. 

• Gebruik in GEEN GEVAL de handdesinfecteermiddelen 

• Wij adviseren Incidan Foam van Ecolab voor het reinigen na gebruik en voor dagelijkse 

reiniging. (Of een vergelijkbare huismerk van uw leverancier, maar test u dit eerst op een 

niet zichtbaar deel.) 

 



 

 

 

 

 

Hardnekkige vlekverwijdering 
 

 

Verwijder de meeste vlekken met 1 van de volgende stappen; 

Stap 1 Oogschaduw, mascara, vet, zwarte viltstift, potlood, chocolade, 
zonnebrand crème en haar of body olie 1) 
 

Stap 2 (rode) lipstift 
 

Stap 3 Bloed, urine, ontlasting, verf op olie basis, teer en asfalt 
 

Stap 4 Alle andere hardnekkige vlekken 
 

 

 

Stap 1:  Verwijder het overvloedig gemorste met een vochtige doek. Maak schoon met een 1:1 mix 

van water en Ivory zeep 

Stap 2: Gebruik een gewone geconcentreerde alles reiniger. Met een schone doek schoonvegen en  

schoon spoelen met water, daarna droog maken 

Stap 3: Gebruik een mix van ammonia en water in verhouding 1:1, of water en bleekwater in een 

verhouding 1:4. Schoon spoelen met water, daarna droog maken 

Stap 4: Gebruik een mix van isopropyl alcohol en water in een verhouding van 1:1. Bij een 

hardnekkige vlek gebruik 100% alcohol daarna direct schoon spoelen met overvloedig water en 

droog deppen. 

Extra: voor schoonmaken met stap 4 gebruikt u een zacht katoenen doek doordrenkt met het 

schoonmaakmiddel en bewerk de vlek in cirkelachtige bewegingen maar niet meer dan 10x. Demp de 

vlek met een ander doek en bekijk het resultaat. 

1) Direct schoonmaken wanneer de oppervlakte in aanraking is gekomen met haar en body 

olie. 

 


