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ONDERHOUD PMMA / ACRYLAAT 
 

 

 

SCHOONMAKEN 

U kunt PMMA het beste schoonmaken met een (liefst nieuwe) schone en natte zeemleren lap of een zachte doek.  

Let er hierbij op dat er geen zandkorrels of andere harde korrels in de doek zitten omdat dit bij het schoonmaken 

van de PMMA direct krassen op het PMMA kan veroorzaken. LET OP dus geen schuursponsjes of andere 

schoonmaakmiddelen met korrel of grof oppervlakte gebruiken omdat daardoor het oppervlakte van de platen 

direct kan beschadigen (krassen). 

 

VERWIJDEREN STICKERS 

U kunt stickers verwijder en met een stickerverwijderaar die te koop is bij een gereedschapswinkel of Doe-Het-Zelf-

zaak. Volg hierbij de aanwijzingen op het etiket van de stickerverwijderaar en laat de vloeistof bij voorkeur even 

inweken op de sticker. Voor verdere toepassing verwijzen wij naar de schoonmaak instructies. Let wel op dat indien 

het materiaal gesatineerd is, of voorzien is van een andere coating of dicht bij plaatsen waar het materiaal is 

bewerkt en dus meer spanning in de plaat zit (buigwerk/verstek/lijmen etc) er eerder krakalee en/of scheurtjes 

kunnen ontstaan en daarom raden wij in deze gevallen aan het gebruik van de stickerverwijderaar te minimaliseren.  

 

VERWIJDEREN VET-VLEKKEN 

Het beste om vet vlekken schoon te maken is een sopje met water en Burnus anti-statisch schoonmaakmiddel, of 

Dreft (of ander afwasmiddel) die niet het mooie (eventueel gematteerde) oppervlakte aantast. Geen agressieve 

schoonmaakmiddelen gebruiken (thinner, Glassex of terpentine) omdat deze ervoor kunnen zorgen dat het PMMA 

gaat krakaleren en/of kleine scheurtjes gaat vertonen. 

 

ANTISTATISCH MAKEN WAARDOOR HET MINDER STOF AANTREKT 

Wij adviseren om eerst met een vochtige spons (verdund) Burnus anti-statisch schoonmaakmiddel aan te brengen 

en daarna met een vochtige zeemleren lap nawrijven, zie onze eerdere instructie met betrekking tot het 

schoonmaken, LET OP NIET nawrijven met droge doek omdat de plaat dan weer (meer) statisch wordt en dus vuil 

aantrekt. 

 

KRASSEN VERWIJDEREN 

Wij adviseren koperpoets voor het verwijderen van zeer lichte krassen in helder materiaal zonder bewerkte en/of 

gecoate toplaag. Volg hierbij de aanwijzingen op het etiket van de polijstpasta en voor verdere toepassing verwijzen 

wij naar de schoonmaak instructies. In het geval van diepere krassen kunt u contact met ons opnemen zodat wij 

kunnen beoordelen of wij zelf in staat zijn de krassen te laten verdwijnen. Dit alles is NIET mogelijk in het geval de 

platen gematteerd, geetst of gecoat zijn.  
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MAINTENANCE  PMMA / ACRYLAAT 

 

 

CLEANING  

PMMA is best cleaned with a (preferably new) clean and wet chamois or soft cloth. Take care that no grains of sand 

or other hard grains are in the cloth because they make scratches right away in the PMMA. NOTE Do not use pads or 

other cleaners with grain or coarse surface because it can directly damage (scratches) the surface of the material. 

 

REMOVE STICKERS 

You can remove stickers with sticker remover which can be purchased at a hardware store or do-it- yourself affair . 

Follow the instructions on the label of the sticker remover and let the liquid preferably just soaking up the sticker . 

For further application , refer to the cleaning instructions. Note that if the material is satin-finished , or is provided 

with a different coating or close to places where the material is processed (bending work / default / glue etc ) there 

is the material is more tense and there the material will earlier krakalee and / or small cracks can occur and 

therefore we recommend to minimize the use of the sticker remover. 

 

REMOVE GREASE STAIN 

It is best to clean grease stains with warm soapy water with Burnus Anti-static cleaner, or Dreft (or other detergent) 

that does not affect the beautiful (maybe matted ) surface . Do not use aggressive cleaning agents (thinner , 

turpentine or  Glassex) as these can ensure that the PMMA is going to krakalee and / or small cracks will show up. 

 

MAKE LESS STATIC SO THE MATERAIL  WILL BE LESS ATRACTIVE FOR DUST 

We recommend placing first with a damp sponge ( diluted ) and Burnus anti-static cleaner and then wipe with a 

damp chamois , see our previous instruction regarding cleaning , CAUTION DO NOT wipe with dry cloth because the 

plate then statically and thus attracts dirt/dust more easily. 

 

REMOVE SCRATCHES 

We recommend Acrylic Polish paste or some brass (copper-) polish to remove very light scratches in clear material 

without processed and / or coated surface. Follow the instructions on the label of the Acrylic polish and further 

application, refer to the cleaning instructions. In the case of deeper scratches , please contact us so we can judge 

whether we ourselves are able to subside the scratches. All this is not possible in the case the plates are matte, 

etched or coated . 

 


