NAVODILA ZA ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE KOPALNIH KADI IN TUŠ KADI

1. ČIŠČENJE
•	Čistite samo s tekočimi čistili in s pomočjo mehke krpe.
Priporočamo specialno čistilo ECO SAN, ki odstranjuje
tudi vodni kamen. Specialno čistilo napršite po površini
ali ga nanesite z gobo in pustite nekaj časa da čistilo
deluje. Splaknite s čisto vodo, pri armaturah z izrazitim
leskom pa priporočamo da površino obrišete.
•	Za odstranjevanje vodnega kamna lahko uporabite tudi
gospodinjski kis, ki je učinkovitejši, če ga segrejete.
•	Prepovedana je uporaba abrazivnih čistilnih sredstev, ki
vsebujejo groba polnila.
2. POPRAVILO POVRŠINSKIH POŠKODB
Ob uporabi prepovedanih čistil (npr. čistil, ki vsebujejo
groba polnila) ali pri poškodbi z ostrim predmetom
oziroma tlečo cigareto lahko pride do površinskih poškodb.
Poškodbe na AKRILNI površini odstranite na sledeči način:
z vodobrusnim papirjem brusite poškodovano mesto
tako dolgo, da poškodba ni več vidna. Brusiti začnite z
zrnatim papirjem, npr. 320, 400, 600, končajte z 800.
Po brušenju je potrebno površino še polirati s tekočimi
polirnimi sredstvi za mehke kovine ali z avtopoliturami. Za
poliranje uporabljajte polirno vato ali mehko krpo.
Rahle poškodbe na površini modificiranega akrila
odstranite na sledeči način: z vodobrusnim papirjem GR
3000 rahlo brusite poškodovano mesto tako dolgo, da
poškodba ni več vidna.
Po brušenju je potrebno površino še rahlo polirati s
mehkim papirjem tako da površina poprime enak videz
kot površina ki ni bila poškodovana
Po reparaciji površine ni možno dobiti 100% isti odtenek
površine kot je bilo pred poškodbo površine.

3. ODPORNOST AKRILNIH POVRŠIN PROTI KEMIKALIJAMpo standardu EN 14516
•	Razredčene kisline, npr. 10 % solna kislina, 6 % ocetna
kislina, 10 % citronska kislina
• Alkohol (30 % etanola v vodi)
• 5 % belilo
• Natrijev hidroksid (nasičena raztopina v vodi)
• Natrijev klorid (nasičena raztopina NaCl v vodi)
•	Natrijev karbonat x 10 H2O (nasičena raztopina Na2CO3v vodi)
• Raztopina amonijaka (nasičena raztopina v vodi)
• Vodikov peroksid (300 g/l v vodi)
• Metilen modro (10 g/l vode)
• Kalijev permanganat (10 g/l vode)
• Fenolno dezinfekcijsko sredstvo (9,5 g/l vode)
4. ODPORNOST KERROCK POVRŠIN PROTI KEMIKALIJAM
– po standardu EN 14516
• Alkohol (70 % etanola v vodi)
•	Belilo NaOCl (natrijev hipoklorit, do 5% aktivnega klora)
• Natrijev hidroksid (5%))
• Ocetna kislina (10%)
• Metilen modro (1%)
5. NEDOVOLJENE KEMIKALIJE
•	Močna topila: aceton, eter, koncentrirani etil alkohol
(špirit), mentol, kloro-form, fenol ipd.
• Močna razkužila na osnovi fenola
• Koncentrirane kisline in baze
• Koncentrirani vodikov peroksid
• Nitro lak
•	Univerzalna lepila (npr. OHO, SuperAtack, Loctite ipd.)

OPOZORILO!
Pri brušenju je potrebno paziti, da se ne prebrusi akrilne
plasti. Pri večjih poškodbah površine je potrebno poklicati
strokovno osebo podjetja Kolpa (servis) ki bo predlagal
rešitev nastale situacije.
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