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Betreft: Mirari productgarantie & onderhoud van de kit 
 
 
Geachte heer Pluim, 
 
Naar aanleiding van het contact met mijn buitendienst collega Richard Snippe stuur ik u hierbij de 
informatie over onze garantie. 
 
In onze verkoop/leveringsvoorwaarden wordt onderstaande beschreven: 
 
Artikel 16 - Conformiteit en fabrieksgarantie 
1. De Ondernemer staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het 
aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en 
de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen 
en/of overheidsvoorschriften. 
 
2. Afnemer kan aanspraak maken op de door de producent van de Producten geboden 
fabrieksgarantie. De Afnemer dient in een voorkomend geval rechtstreeks bij de fabrikant een 
beroep op voornoemde garantie te doen. De fabrikant zal de zaak voorts onder zijn 
verantwoordelijkheid, naar zijn beoordeling en voor zijn rekening en risico afhandelen. 
 
3. Buiten de garantie vallen gebreken aan de Producten: 
- die het gevolg zijn van het niet naleven van de verwerkingsvoorschriften zoals vermeld in de 
product- en veiligheidsinformatie ten aanzien van de verwerking van de Producten, welke staan 
vermeld op de Producten zomede op de website van de Ondernemer; 
- in het geval de informatie van de Producten ten aanzien van belasting overschreden worden, 
verlies van hechting of andere gebreken in de uitgevoerde werkzaamheden een gevolg zijn van 
een ondeugdelijke constructie of ondeugdelijke ondergrond; 
- de gebreken zijn ontstaan door normale slijtage, foutieve behandeling of onvoldoende dan wel 
onjuist onderhoud zoals voorgeschreven in de productinformatie; 
- die zijn gebruikt na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum; 
- of het gevolg is van omstandigheden waarop de Ondernemer geen invloed kan uitoefenen, 
daaronder begrepen weersomstandigheden en andere invloeden van buitenaf. 
  



 

4. Een aanspraak op ‘garantie’ bestaat uitsluitend indien de Afnemer volledig aan zijn 
verplichtingen jegens de Ondernemer heeft voldaan. 
 
5. Indien de Ondernemer het gebrek erkent is zij slechts gehouden tot vervanging van de 
geleverde Producten aan de Afnemer. Voor zover het oorspronkelijk Product niet meer voorradig 
is, is de Ondernemer gerechtigd een alternatief beschikbaar te stellen. Voorts komt voor 
vergoeding in aanmerking de arbeid (uurloon) voor herstel, uitsluitend indien en voor zover de 
verzekeraar van de Ondernemer tot vergoeding overgaat. Reiskosten die voor rekening komen 
van de Afnemer zijn van vergoeding uitgezonderd. Alle overige (herstel)kosten zijn eveneens 
uitgesloten. Beschadigd geraakt (plaat)materiaal zal niet worden vergoed. 
 
6. Het nakomen van garantieverplichtingen door de Ondernemer leidt niet tot verlenging of 
vernieuwing van de garantietermijn. 
 
 
Zie onze algemene voorwaarden op onze website: https://mirari.nu/algemene-voorwaarden   

https://mirari.nu/algemene-voorwaarden


 

Onderhoud van de kit 
 
Easy Seal XS is een zuivere neutrale siliconenkit die geclassificeerd is in de hoogste CE 
classificatie voor sanitaire toepassingen, CE EN 15651-3 S XS1. Dat houdt in dat de groei van 
micro organismen volgens ISO 846 0 of 1 bedraagt. 
 
Schimmelvorming kan ontstaan door verschillende mogelijkheden. Schimmel treedt op onder de 
voor schimmel meest ideale omstandigheden; een luchtvochtigheid van meer dan 65%. Om 
onder deze luchtvochtigheid te blijven is ventileren essentieel. Ook is het van belang om 
regelmatig te reinigen, en met de juiste schoonmaakmiddelen. Het reinigen van ruimten is 
noodzakelijk om voedsel- en zeepresten, restanten van schoonmaakmiddelen te verwijderen. 
Samen met een hoge luchtvochtigheid zijn genoemde resten een ideale voedingsbodem voor, 
veelal fungus nero, zwarte schimmel. 
 
Om te voorkomen dat op vooral liggende kitvoegen water en residuen achterblijven is het 
afwerken ook een belangrijk detail. Het is sterk aan te bevelen om liggende kitvoegen niet hol 
maar afwaterend af te werken. In een holle voeg blijven water en vervuiling achter en ook dit kan 
schimmelgroei bevorderen. 
Schimmelvorming is, doordat het door externe invloeden ontstaat, niet te uit te sluiten of te 
garanderen. 
 
De juiste reinigingsmiddelen zijn neutrale middelen (pH waarde 7). Zuren en basen zijn te 
agressief en vernietigen het schimmelwerende preparaat (fungicide) die in de kit zit. Bijvoorbeeld 
chloor, bleekmiddel en kalkverwijderaars zijn sterk af te raden. Na gebruik van dergelijke 
middelen is de schimmelwerendheid geminimaliseerd of zelfs geheel weg. Bij langdurige 
blootstellingen aan organismen reageert het fungicide ook en zal de werking, onder normale 
omstandigheden, ook verminderen. Het reinigen, inspecteren, en vervangen van kitvoegen past 
in een normale onderhoudscyclus. 
 
Een (schoonmaak-) advies kan zijn: 

• Kitvoegen aanbrengen onder 45%, niet hol (vooral bij liggende kitvoegen) 

• Luchtvochtigheid <65% door regelmatig ventileren 

• Na gebruik kitvoegen afspoelen met schoon water, eventueel drogen met een schone 
doek (voor het verwijderen van vervuiling = voedingsbodem voor schimmel) 

• Regelmatig reinigen met neutrale schoonmaakmiddelen (geen zuren en basen) 

 

 

Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd, voor vragen kunt u contact opnemen met 

mijn buitendienst collega Richard Snippe (06  252 410 69). 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Frank Leeuwerink 


