NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE TUŠ KABIN

Čiščenje tuš kabin Kolpa‐san je zaradi ravnih linij in gladkih
površin hitro in enostavno. Upoštevati je potrebno naslednja
navodila:
-

-

Pred montažo preverite, če so v ovojnici vsi potrebni sestavni elementi;
Montažo izvedite po priloženih navodilih;
Omenjene izdelke lahko čistite le s tekočimi čistili s pomočjo mehke krpe,
saj agresivna čistila oz. čistila z ostrimi delci poškodujejo površino.
Priporočamo uporabo »SPECIALNEGA ČISTILA KOLPA‐ SAN«;
Kjer voda vsebuje večje količine apnenca, se na površini naberejo ostanki
le‐ tega, zato je priporočljivo izpostavljene dele kabine po uporabi obrisati
s suho krpo.

PRIPOROČILA ZA VZDŽEVANJE
Tip čiščenja

Priporočljivi interval
čiščenja

Rutinsko čiščenje

Po vsakem tuširanju

Glavno čiščenje

Odvisno od
uporabnosti
tedensko /mesečno

1. faza

2. faza

3. faza

‐

Politi s čisto vodo

Posušiti z
brisalcem stekla

Z mehkim
čistilnim
sredstvom

Politi s čisto vodo

Posušiti z
brisalcem stekla

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE LEŽAJEV NA TUŠ KABINAH
Pri čiščenju tuš kabin Kolpa‐san z uporabo »SPECIALNEGA ČISTILA KOLPA‐SAN«, ki
učinkovito odstranjuje vodni kamen in ima precej agresivno delovanje na ostale
sestavne elemente, morate biti pozorni in dosledno upoštevati naslednja navodila
(enako velja za ČISTILNO TEKOČINO pred nanosom zaščitnega premaza):
-

čas delovanja sredstva – maksimalno 5 minut
potem dobro sprati s curkom vode, najmanj 1 minuto, po vsej površini
ohišja ležaja
spodnje ležaje od spodaj obrisati s krpo in čez nekaj časa, ko se posušijo,
podmazati kroglice, vrtljivi čep obeh ležajev in utor profila s priloženo
mastjo

Sčasoma preveriti gibljivost obračalnega dela in vrtljivega kolesca.

PREDLOGI ZA VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
KROMIRANIH NOSILCEV STEKLA

Za dolgotrajni lep videz artiklov, se priporoča periodično čiščenje.
Dele, ki so v kontaktu z vodo, je potrebno obrisati z mehko krpo ali s krpo iz
jelenje kože, da bi preprečili nabiranje apnenca.
Normalno čistiti s tekočim milom, pomešanim z vodo.

OPOZORILO
Ne smete uporabljati tekoča čistila z ostrimi delci ali čistila, ki vsebujejo klorno
kislino, amonijak, aceton, belilo, kislino za hišno uporabo, različna dezinfekcijska
sredstva, čistilni kis ali grobo čistilno gobico ter gobico iz metalne volne.
Uporaba navedenih sredstev lahko za vedno poškoduje površine. V tem primeru
proizvajalec ne bo priznaval svoje odgovornosti do poškodb.

Predlogi za vzdrževanje in čiščenje
Apnenec in umazanijo, ki se nabira okrog nosilcev stekla in ostalih delov,
lahko odstranite z mešanico vode in kisa (cca. 10 ml v 1 liter vode).
Potem s tekočim milom in z gobico operite elemente in nazadnje sperite s čisto
vodo.

