
 
 
 
 
 
 

Hansgrohe - zalecenia pielęgnacji 

 

 
Nowoczesna armatura sanitarna, kuchenna, prysznicowa, akcesoria, 

umywalki, wanny i grzejniki wytwarzane są obecnie z bardzo różnych 

materiałów po to, by jak najdoskonalej spełnić wymagania rynku 

dotyczące funkcjonalności i wzornictwa.Aby uniknąć ewentualnych 

szkód i reklamacji, zarówno w trakcie użytkowania jak i podczas 

pielęgnacji powierzchni muszą zostać spełnione określone kryteria. 
 
 

Podczas pielęgnacji produktów Hansgrohe należy przestrzegać 

następujących zaleceń: 
 

• Można używać jedynie takich środków czyszczących, które przewidziano do tego zakresu zastosowania. 
 

• Nigdy nie używać środków czyszczących zawierających kwas solny, kwas mrówkowy, chlorowy ług bielący  
  lub kwas octowy, ich użycie mogłoby prowadzić do poważnych szkód. 

 
• Środki czyszczące zawierające kwas fosforowy mogą być używane jedynie warunkowo. 

 
• Nigdy nie używać materiałów lub urządzeń czyszczących o działaniu ściernym, takich jak nieodpowiednie proszki 
  czyszczące, gąbki lub ściereczki z mikrofibry. 

 
•. Należy ściśle przestrzegać instrukcji producentów środków czyszczących. 

 
• Czyszczenie należy przeprowadzić przy użyciu odpowiedniej dawki środka czyszczącego, stosowanej przez właściwy czas 
oddziaływania, specyficznie dla danego produktu i w zależności od potrzeb. 

 
• Osady wapienne należy usuwać poprzez regularne czyszczenie. 

 
• W przypadku stosowania środków czyszczących w sprayu należy rozpylać roztwór na miękką 

ściereczkę lub gąbkę, nigdy bezpośrednio na produkty Hansgrohe, ponieważ rozpylony 

strumień może dostać się do otworów i szczelin w produkcie i spowodować jego uszkodzenie. 

 
• Po czyszczeniu należy dokładnie spłukać czystą wodą, aby usunąć pozostałości środka czyszczącego. 

 
• Używanie oczyszczaczy parowych jest niedozwolone, wysokie temperatury mogą uszkodzić produkty. 

 
 

Ważne 
 

Pozostałości kosmetyków, takich jak mydła w płynie, szampony i żele pod prysznic, farby do włosów, perfumy, wody 

po goleniu i lakiery do paznokci również mogą powodować uszkodzenia. Także w tym przypadku: po użyciu dokładnie 

spłukać wodą, aby usunąć wszelkie resztki. Nie należy również przechowywać środków czyszczących lub 

chemikaliów, pod produktami, np. w dolnej szafce umywalki. Opary mogłyby spowodować uszkodzenie produktów. 
 

Części z uszkodzoną powierzchnią muszą zostać wymienione, w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo 

zranienia. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwą obsługą lub pielęgnacją nie są objęte naszą gwarancją. 
 

QuickClean 
 
 
 
 
 

 
Usuwa osady wapienne przez 

proste pocieranie palcem 

elastycznych silikonowych wypustek. 
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