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DE VERZORGING VAN UW BESTEK
Bedankt, dat u gekozen heeft voor bestek van Robert Welch. Neem een paar

minuten de tijd en lees de onderhoudsinstructies, zodat de schoonheid van uw bestek
lang behouden blijft
WAT IS ROESTVRIJ STAAL?
Edelstaal is hoogwaardig roestvast materiaal. Het bestek van Robert Welch is
gemaakt van speciaal ontwikkeld staal van de beste kwaliteit. Lepels en vorken
worden vervaardigd van 18/10 edelstaal met 18 procent chroom en 10 procent
nikkel. Messen bestaan uit edelstaal met 13 procent chroom en zijn gehard, zodat
de lemmeten langdurig scherp blijven.
DE VERZORGING VAN UW BESTEK
We raden aan het bestek met de hand af te wassen!
A. Was het bestek na gebruik zo snel mogelijk af om alle voedselresten te verwijderen.
B. Reinig het bestek met een zachte vaatdoek.
C. Laat geen bestek in het spoelwater liggen.
D. Droog het bestek direct na het afwassen grondig af.

Reiniging in de vaatwasser
1. Z
 org ervoor dat uw vaatwasser is ingesteld op de waterhardheid,
die bij u thuis geldt.
2. Z
 org ervoor dat er voldoende vaatmachinezout en glansspoelmiddel in de
machine is.
3. S
 poel het bestek na gebruik zo snel mogelijk af, zodat er geen etensresten
opzitten, als je ze in de vaatwasser zet.
4. Vul de bestekmand niet te vol zodat het water goed kan circuleren.
5. Z
 org, dat het edelstaal niet in contact komt met andere metalen,
vooral niet met sterling zilver. Bestek van zilver verkleurt als het in
contact komt met roestvrij staal.
6. G
 ebruik geen vaatwasmachinereiniger met citrusadditieven.
Ze kunnen edelstalen oppervlakken beschadigen.
7. V
 ermijd indien mogelijk wasprogramma’s met een korte looptijd en een lage
temperatuur.
8. Vermijd indien mogelijk het koude spoelprogramma.
9. V
 oor het beste reinigingsresultaat haalt u uw bestek direct na afloop van
het wasprogramma uit de machine en droogt u het indien nodig af met een
doek af . Dit geldt in het bijzonder voor messen: het edelstaal dat voor
messenvlekken wordt gebruikt; verkleurt makkelijker, als de messen vaak
vochtig worden bewaard.
Wat te doen bij hardnekkige vlekken?
Strepen / blauwe verkleuring
Verkleuring van het oppervlak kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld
afwasmiddel dat op het bestek is opgedroogd of contact met zeer heet vet of zeer
zuur voedsel zoals azijn, eieren enz. Zie punt 3.
Putcorrosie
De kleine putjes kunnen zich vooral vormen op lemmeten, omdat ze zijn gemaakt
van speciaal gehard staal. Als restjes lange tijd op het bestek blijven zitten, kunnen
de natuurlijke zouten en zuren, die de restjes bevatten tot putjes leiden. Een andere
mogelijke oorzaak zijn de zouten, die in de vaatwasser worden gebruikt. Zie punt 3.
Roestvlekken
Maak je geen zorgen edelstaal kan niet roesten. Maar als edelstalen bestek in uw
gootsteen of vaatwasser in contact komt met staalwol of gietijzeren potten of
ander niet-roestvrijstalen keukengerei, kunnen roestvlekken aan het edelstaal gaan
vastzitten. Zie punt 5.
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Kalkvlekken
Kalkstrepen kunnen optreden als u hard water op uw bestek laat opdrogen.
Zie punt 1.
Hardnekkige vlekken verwijderen
Als u de onderhoudsinstructies hierboven volgt, mogen er geen hardnekkige
vlekken op uw bestek komen. Als dat toch gebeurt:
• W
 as het bestek met de hand af. Breng daarna met een zachte doek een
niet-schurende schoonmaakmiddel voor edelstaal aan
• G
 ebruik, om krassen te voorkomen, geen schuursponsjes, schuurmelk of
soortgelijke schoonmaakmiddelen
• Was het bestek opnieuw af, zie stappen A-D.
Meer informatie over bestekonderhoud, onze producten en onderscheidingen vindt
u op onze website:
www.robertwelch.com
Als u vragen hebt, stuur ons dan een email op: help@robertwelch.com
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