hansgrohe Tipy na údržbu výrobků

Moderní sanitární a kuchyňské baterie a sprchy se dnes vyrábí z velmi různorodých materiálů,
tak aby vyhověly požadavkům trhu ohledně designu a funkčnosti
Pro zamezení poškození a reklamací je jak při užívání, tak při následném čištění nutné
dodržovat určitá pravidla

Při péči o baterie a sprchy zásadně platí:
• Smí se používat pouze takové čisticí prostředky, které jsou pro dané použití výslovně určené.
• Je zakázáno používat čisticí prostředky obsahující kyselinu sodnou, kyselinu mravenčí, chlorová bělidla nebo
kyselinu octovou, protože ty mohou způsobit značné škody.
• Čisticí prostředky obsahující kyselinu fosforečnou jsou použitelné jen podmíněně.
• Míchání čisticích prostředků není obecně dovoleno.
• Abrazivní čisticí prostředky a přístroje, např. nevhodné brusné látky, abrazivní houby a mikrovláknové utěrky se
rovněž nesmí používat.
• Je nezbytně nutné dodržovat pokyny k použití vydané výrobci čisticích prostředků.
• Při čištění musíte s ohledem na výrobek a potřebu dodržovat předepsané dávkování a dobu působení
čisticího prostředku.
• Pravidelným čištěním je třeba předcházet tvorbě vodního kamene.
• Při čištění sprejem nikdy nenanášejte čisticí roztok na baterie, ale na čisticí tkaninu, a tou teprve baterii očistěte;
mlha by se totiž mohla dostat do otvorů a mezer u baterií a způsobit poškození.
• Po očištění musíte baterii důkladně omýt čistou vodou a důkladně tak odstranit zbytky čisticího prostředku.
• Použití parních čističů není dovoleno, protože vysoké teploty mohou produkty poškodit.
Důležitá upozornění
Také zbytky kosmetických produktů, např. tekutých mýdel, šamponů a sprchových gelů, mohou baterii poškodit. I zde platí:
po aplikaci zbytky pečlivě odstraňte vodou. Čisticí prostředky nebo chemikálie rovněž nesmíte skladovat pod produkty,
např. ve skříňce pod umyvadlem.
Výpary mohou produkty poškodit. U již poškozených povrchů pak poškození působením čisticích prostředků postupuje dál.
Součásti s poškozeným povrchem musíte vyměnit, jinak hrozí nebezpečí úrazu. Na poškození vzniklá nesprávným
ošetřováním se nevztahuje záruka.

QuickClean

Velmi jednoduché odstranění nánosů
vodního kamene, stačí silikonové nopky
jemně přejet prstem.
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