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Roestvast staal in huis

Zowel zijn inherente weerstand tegen corrosie

als zijn hygiënische eigenschappen maken

roestvast staal tot het standaardmateriaal

voor de interne onderdelen van huishoud-

apparaten als (vaat)wasmachines en droog-

trommels. 

Bij apparaten die in contact komen met

voedsel, wil de hedendaagse consument

dezelfde hoge mate van functionaliteit,

voedselveiligheid en reinheid die een

standaardvereiste zijn in restaurantkeukens

of in de voedselverwerkende industrie.

Er zijn dus goede redenen om roestvast staal

op grote schaal in huis te gebruiken:

Roestvast staal is hygiënisch

Het harde en gladde metalen oppervlak maakt

het voor bacteriën moeilijk om zich eraan te

hechten en te overleven.

Roestvast staal is perfect neutraal ten

aanzien van voedingswaren

De smaak en het uitzicht blijven onveranderd

– zelfs in contact met agressieve, zure

substanties als fruit en groenten. Een infor-

matieve en aangename brochure over enkele

van onze lekkerste en meest gezonde

voedselproducten, hun geschiedenis en de rol

van roestvast staal in hun productie, is

verkrijgbaar onder de titel Gezond eten met

roestvast staal (Healthy Eating with Stainless

Steel).
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Roestvast staal is eenvoudig te reinigen

Met een minimum aan onderhoud kan

roestvast staal er decennia lang als nieuw uit

blijven zien. Een beknopt document over

Reiniging van roestvast staal in huis kan wat

dit betreft als praktische handleiding dienen.

Roestvast staal is mechanisch resistent

Gootstenen en keukengerei uit roestvast staal

zijn goed bestand tegen schokken en slijtage.

Roestvast staal heeft een zelfherstellend

oppervlak

De reden waarom roestvast staal een goede

corrosiebestendigheid vertoont, is de zogenaamde

"passievatielaag" die op zijn oppervlak wordt

gevormd. Deze laag wordt gekenmerkt door

een zelfherstellend mechanisme dat het geheim

vormt achter zijn uitstekende duurzaamheid.

Roestvast staal is mooi

Daar het zich beter laat vervormen dan de

meeste andere metallieke materialen, is

roestvast staal het favoriete materiaal van

ambitieuze productdesigners. Er bestaat een

breed gamma decoratieve afwerkingen,

variërend van hoogglans tot mat. De Gids

voor afwerkingen in roestvast staal - geeft

een overzicht van de afwerkingen die in de

architectuur gangbaar zijn.
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Roestvast staal is milieuvriendelijk

De in huis gebruikte materialen weerspiegelen

het standpunt van de gebruiker. Een groter

bewustzijn van milieukwesties leidt tot een

groter gebruik van roestvast staal. Dit presti-

gieuze materiaal wordt namelijk hoofdzakelijk

uit schroot geproduceerd. Gemiddeld bevat

elk roestvast stalen product ongeveer 

70% hergebruikt staal schroot. Daar het

waardevolle grondstoffen bevat, wordt

roestvast staal in het afvalproces gescheiden.

Na een lang en nuttig leven wordt het

systematisch beschikbaar gesteld voor

hergebruik. Zie voor verdere details ons

hoofdstuk over Gezondheid, veiligheid en

milieu (Health, Safety and Environment ).
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