Algemeen onderhoud van MarineMat is eenvoudig. Gebruik een milde zeep en een zachte borstel.
Borstel MarineMat zachtjes in met de milde zeep en spoel daarna goed af met water.
Hoewel MarineMat vuil- en vochtafstotend, kunnen bepaalde stoffen zoals vet, brandstof, wijn, bloed,
roest, etc. vlekken achterlaten als deze stoffen te lang in contact blijven met het oppervlakte. Daarom
adviseren wij om gemorst stoffen altijd direct schoon te maken en/of weg te spoelen.

Om te vermijden





Scherpe objecten, zoals messen, schroevendraaiers, etc., die kunnen het oppervlak
beschadigen.
Hogedrukreiniging, hierdoor kunnen de randen kapot worden gespoten.
Langdurig contact met aardolieproducten, hierdoor kan een blijvende vlek worden
veroorzaakt.
Schoenen met hakken oen/of scherpe randen, die kunnen het oppervlak beschadigen.

Opslag
Ondanks dat MarineMat bedoeld is om langdurig bloot te worden gesteld aan alle elementen, is het
raadzaam MarineMat droog en overdekt te stallen indien deze lang niet worden gebruikt.

Over de Snap-It serie
Verwijder de matten met enige regelmaat om zowel de onderzijde van de mat als ook de oppervlakte
onder de matten te reinigen. Let op; plaats de matten pas terug als de onderzijde droog is!
Indien de matten lange tijd niet worden gebruikt kunnen deze het beste op de boot geïnstalleerd
blijven. Kan dit niet, dan droog en (het liefst) plat opslaan.

Over het materiaal
MarineMat is vervaardigd van EVA foam met een gesloten kern. EVA foam heeft als kenmerk dat er
sprake kan zijn van een afdruk als er lange tijd op dezelfde plaats iets zwaars op heeft gestaan. Doe
hier niets aan en laat de oppervlakte met rust terwijl er niets op staat. MarineMat neemt uiteindelijk
zijn oorspronkelijke vorm vanzelf weer aan.

Belangrijke opmerking
Voorkom langdurige inwerking van gericht gebroken licht op dezelfde plaats. Bijvoorbeeld door de
weerspiegeling van RVS, glas, etc. Dit kan op den duur een verkleuring veroorzaken. Geadviseerd wordt
dan ook de boot af te dekken als deze niet wordt gebruikt.
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