
Valymo rekomendacijos „Hansgrohe“ produktams

Valant „Hansgrohe“ produktus, būtina atkreipti dėmesį į keletą svarbių dalykų: 

• Naudoti t ik tas valymo priemones, kurios skirtos chromuotiems paviršiams valyt i.
• Draudžiama naudoti priemones, kurių sudėtyje yra druskos rūgšt ies, skruzdžių rūgšt ies, natrio

hidroksido t irpalo ar acto rūgšt ies. Draudžiama naudoti priemones, skirtas balinimui, kurių
sudėtyje yra chloro.

• Draudžiama naudoti priemones, kurių sudėtyje yra fosforo rūgšt ies, išskyrus išimtinus atvejus.
• Draudžiama naudoti sumaišytas skirt ingas valymo priemones.
• Draudžiama naudoti abrazyvinio veikimo valymo priemones, tokias kaip šveit imo mil tel iai,

abrazyvinės kempinės ar kempinės su mikropluošto audiniu.
• Būtina laikyt is valymo priemonės gamintojo saugos nurodymų.
• Valykite prietaisus tik pagal poreikį.  Valymo priemonės dozavimas ir valymo trukmė turi at it ikt i

tos priemonės naudojimo instrukcijos reikalavimus. Ilgesnis nenuplautos valymo priemonės
laikymas gali pažeist i  paviršių.

• Reguliarus paviršiaus valymas neleidžia kauptis kalkių nuosėdoms.
• Naudojant purškiamus valikl ius, draudžiama purkšt i valymo priemonę iškart ant „Hansgrohe“

gaminių. Pirmiausia reikia purkšt i ant audinio ar kempinės, kuria valote, nes kitaip lašai gali
patekt i į  plyšius ir tarpus, sugadindami maišytuvą, dušo galvutę ir t .t .

• Iš karto po nuvalymo, būtina kruopščiai nuplauti paviršių dideliu kiekiu švaraus vandens, kad
neliktų jokių valymo priemonės likučių, kurie gali pažeisti  paviršių.

• Draudžiama paviršių valymui naudoti garines valymo priemones. Aukšta temperatūra gali
pažeist i paviršių.

Svarbūs nurodymai 

Higieninių priemonių, pavyzdžiui skysto muilo, šampūno, dušo želė, plaukų dažų, kvepalų, 
skutimosi vandens ar nagų lako l ikučiai taip pat gali pažeist i paviršių. Todėl po naudojimosi 
šiuos l ikučius būtina kruopščiai nuplauti švariu vandeniu. Taip pat po gaminiais, pvz., praustuvo 
spintelėje, nelaikykite valikl ių ar chemikalų. Kitu atveju chemikalų garai gali pažeist i  gaminius.  

Dalys su pažeistu paviršiumi turi būti pakeistos, nes galima susižeisti. 
Garantija negalioja pažeidimams, kurie atsirado dėl netinkamo naudojimo ir 
priežiūros bei valymo instrukcijų nepaisymo! 

„QuickClean“   

„QuickClean“ valymo funkc i ja ski r ta grei tam 
kalkių  pašal inimui – tereik ia ranka nubraukt i  
kalkių  nuosėdas nuo lanksčių puršk imo kanalų. 

Šiuolaikiškų vandens maišytuvų, dušo galvučių, aksesuarų, 
prausyklių, plautuvių, vonių ir radiatorių gamybai naudojamos 
įvairios medžiagos. Prekės skiriasi dizainu ir funkcionalumu. 

Norint išvengti paviršiaus sugadinimų ir pažeidimų, būtina laikyt is 
tam t ikrų valymo ir priežiūros instrukcijų. 




