NAVODILA ZA ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE KOPALNIŠKEGA POHIŠTVA

A . UMIVALNIKI IZ LITEGA MARMORJA
Čistimo samo z mehko krpo in običajnimi tekočimi čistili za gospodinjstvo. Za odstranjevanje vodnega kamna
lahko uporabimo tudi gospodinjski kis. Prepovedana je uporaba abrazivnih čistilnih sredstev, ki vsebujejo groba
polnila in vode nad temperaturo 55 °C. Po dolgotrajni uporabi se lahko sijaj umivalnika izboljša s poliranjem s
fino polirno pasto, ki ne vsebuje voskov ali silikonov. Preprečite, da voda teče po obodu omarice in frontah.
B. UMIVALNIKI iz »kerrocka«
1. Večino madežev in umazanije lahko odstranimo z običajnimi tekočimi detergenti ali čistilo EKO SAN podjetja
Kolpa
2. Sanacija vreznin in prask na površini. Globlje raze in praske odbrusite z brusnim papirjem granulacije 220,400
ali 600 dokler raze ne izginejo. Celotno površino na koncu spolirajte z polirno pasto do visokega sijaja kot je
umivalnik bil prvotno obdelan
3. Temperatura vode ki se uporablja pri uporabi umivalnika iz kerrocka naj ne presega 55°C
4. Nastajanje naključnih poškodb lahko preprečite, če se držite naslednjih navodil:
• Ne izpostavljajte kerrock močnim kemikalijam, kot so odstranjevalci lakov, čistila za pečice, aceton,
koncentrirane kisline, lugi …, če pa do kontakta pride, površino hitro sperite z vodo.
• Lak za nohte odstranite z odstranjevalcem, ki ne vsebuje acetona in sperite z vodo.
• Ne režite direktno na površini kerrocka.
• Pri zlivanju vrele vode v umivalnik naj bo odprta tudi mrzla tekoča voda Preprečite, da voda teče po obodu
omarice in ličnicah.
C. KERAMIČNI UMIVALNIKI
Čistite s tekočimi čistilnimi sredstvi, ki ne vsebujejo peska. Pazite, da površino ne poškodujete z ostrim
predmetom ali s padcem kakšnega predmeta na keramiko. Preprečite, da voda teče po obodu omarice in
ličnicah.
D. STEKLENI UMIVALNIKI
Čistite jih le s tekočimi čistili in s pomočjo mehke krpe, saj agresivna čistila oziroma čistila z ostrimi delci
poškodujejo površino. Spodnjo barvano stran umivalnika je potrebno čistiti samo z vodo. Kjer voda vsebuje
večje količine apnenca, se na površini naberejo ostanki le tega, zato je priporočljivo izpostavljene dele
umivalnika po uporabi obrisati s suho krpo.
Preprečite, da voda teče po obodu omarice in frontah.
E. OBODI IN LIČNICE KOPALNIŠKIH OMARIC
Čistite z vlažno krpo. Uporabljajte blaga tekoča čistila, ki ne puščajo prask. Izogibajte se organskih topil in
razredčil. Proizvod je namenjen uporabi v zaprtem prezračevanem prostoru z normalno klimo in vlago (17
°C–24°C in 45 %–70 % relativne vlage) ter ne sme biti izpostavljen neposrednemu zamakanju ali polivanju vode
in izviru toplote, če ni ustrezno zaščiten.
F. OGLEDALA
Čistite jih le s tekočimi čistili in s pomočjo mehke krpe, saj agresivna čistila oziroma čistila z ostrimi delci
poškodujejo površino. Čiščenje s parnimi čistilci ni dovoljeno. Proizvod je namenjen uporabi v zaprtem
prezračevanem prostoru z normalno klimo in vlago (17°C - 24°C in 45 % - 70 %
relativne vlage), ter ne sme biti izpostavljen neposrednemu zamakanju ali polivanju vode in izvoru toplote, če
ni ustrezno zaščiten. Priporočamo, da po uporabi kopalnice prezračite prostor in obrišete morebitno vodo s
površine ogledala.
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