Han
nsgrohe rreinigings
sadv
vies

Moderne douches, sanitair- en keukenmengkranen zijn levverbaar in
verschillende materiialen om aann de verschille
ende behoefttes ten aanzie
en van
design en functiona liteit te kunneen voldoen.
Om schhade en klac hten te voorkkomen moet zowel
z
bij gebbruik als bij re
einiging
van kra
anen en doucches dit reinig
gingsadvies opgevolgd
o
woorden.
Met betreekking tot Ha
ansgrohe pro
oducten diennen de volgeende punten in acht gennomen te worden:












G
Gebruik alleenn reinigingsm
materialen diee speciaal voo
or dit doel be
edoeld zijn.
G
Gebruik nooit reinigingsma
aterialen die zzoutzuur, azijnzuur, een ander
a
schadeelijk zuur of chhloor
beevat, omdat zij
z veel schad
de veroorzakken.
Reeinigers met fosforzuur
f
mo
ogen alleen oonder bepaalde voorwaarden toegepaast worden.
H
Het mengen va
an verschillennde reiniginggsmiddelen is principieel verboden.
G
Gebruik nooit reinigingsma
aterialen met een schurend
d effect, zoals schuurpoedder, schuurspo
ons of
m
microvezeldoeek.
D
De instructies van
v de reinigingsmiddelenn fabrikant moeten precies opgevolgd worden.
G
Gebruik niet meer
m
reiniging
gsmiddel en l aat het niet la
anger inwerkken dan is vooorgeschrevenn door de
reeinigingsmidd
delen fabrikant. Let op hett juiste gebruik per soort oppervlak.
Kalkafzetting moet
m verwijde
erd worden ttijdens het reg
guliere schoo
onmaken (Tip : droog na gebruik
heet product af met een zachte handdoeek, b.v. direct na het douch
hen).
Breng reiniging
gsmiddelen altijd
a
eerst opp een zachte doek of spon
ns aan, nooit direct op hett product,
omdat de spra
ay of vloeistoff in de openinngen en gateen van het pro
oduct kan gaaan zitten en daar
scchade veroorrzaakt.
Spoel de prod
ducten na het reinigen goeed na met veeel schoon wa
ater, er mag ggeen reinigingsmiddel
acchterblijven.
H
Het gebruik va
an stoomreinigers is niet tooegestaan. De hoge temperaturen kunnnen het product
beeschadigen.

Belangrijkk
Ook huidvverzorgingsproducten zoa
als shampoo, douchegel, vloeibare
v
zee
ep, haarverf, parfums, afte
ershave
en nagella
ak kunnen schhade veroorzzaken. Ook hhier moet menn na gebruik goed naspoeelen met wate
er. Na
het gebruiik de kranen en douches drogen
d
met eeen zachte do
oek houdt de producten laanger vrij vann
kalkaansla
ag. Bewaar reinigingsmid
r
delen niet in de buurt van de producte
en, zoals in heet badkamermeubel,
omdat de dampen scha
ade kunnen veroorzaken.
v
.
Onderdellen met bescchadigde op
ppervlakken moeten vervvangen word
den in verba nd met geva
aar voor
verwondi ng. Schade die door onzorgvuldig ggebruik of reeiniging is on
ntstaan valt niet onder onze
o
garantievvoorwaardenn.

Verwijdeer kalkafzetting eenvoudig
e
doorr over de
siliconenn noppen te wrijvven.
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