NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE TUŠ KABIN

CLEAN COAT zaščita stekel
Tuš kabine KOLPA SAN z zaščitnim premazom Clean
coat nam omogočajo dokaj enostavno vzdrževanje in
čiščenje steklenih površin ter dolgotrajno ohranjanje
prvotnega videza izdelka.
Pri montaži izdelka je treba upoštevati, da se zaščitena
stran stekla postavi proti notranjemu delu kabine.
Prav tako je treba paziti, da se zaščitena stran stekla NE
POŠKODUJE z ostrimi predmeti, da se ne poškoduje
površina premaza.
SPLOŠNO – CLEAN COAT
Voda vsebuje različne minerale, silicijeve soli, rjo,
vodni kamen, ki reagirajo s površino stekla v kemične
povezave, ki se poglobijo tudi v pore stekla in jih brez
agresivnih čistil ni mogoče odstraniti.
Clean coat premaz na površini stekla ustvari kemično
zaščitno plast, zaradi česar postane površina
VODOODBOJNA. Kapljice vode dobijo kroglasto
obliko, zaradi česar imajo zmanjšan oprijem na steklo
in zelo lahko zdrsijo navzdol.
Snovi, kot so maščobe, umazanija, bakterije, kalcijeve
obloge, v večji meri zdrsnejo s površine stekla skupaj
s kapljicami vode, morebitne ostanke pa v tuš kabini
zelo enostavno očistimo s čistilom za stekla.
Morebitni ostanki kalcijevih oblog na steklu se zelo
lahko obrišejo brez uporabe agresivnih čistil, kar je
prispevek varovanju okolja.
NAČIN UPORABE
NA NOVIH POVRŠINAH:
Pred uporabo plastenko z zaščitnim premazom dobro
pretresite. S krpico enakomerno nanesite KOLPA SAN
ZAŠČITNI PREMAZ na očiščeno površino stekla.
Pustite vsaj 40 minut, da se posuši. Če je prostor
vlažen, počakajte še dodatnih 10 minut. Površino
obrišite z vlažno krpo in jo operite z neabrazivnim
detergentom, da odstranite ostanke premaza, nato
površino osušite. Če z nanosom niste prekrili celotne
površine stekla, lahko postopek, kjer je to potrebno,
ponovite, ko je površina suha.
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NA RABLJENIH POVRŠINAH:
Pred uporabo izdelka morate s površine odstraniti vse
kalcijeve obloge s ČISTILNO TEKOČINO.
Če boste KOLPA SAN ZAŠČITNI PREMAZ nanesli
na površino s kalcijevimi oblogami, bo premaz
neučinkovit!
Pri uporabi ČISTILNE TEKOČINE nosite zaščitne
rokavice in zaščitna očala. Čistilno tekočino nanesete
na celotno površino s priloženo gobico. Počakajte 30
minut, da se posuši.
Površino dobro operite in izplaknite, nato pa povsem
posušite. Če ni površina čista, ponoviti postopek. Ko
ste kalcijeve obloge temeljito odstranili, nadaljujte z
nanosom KOLPA SAN ZAŠČITNEGA PREMAZA skladno
z zgornjimi navodili.
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SAN ZAŠČITNI
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Opozorilo: ČISTILNE TEKOČINE NE UPORABLJAJTE
NA ALUMINIJASTIH, PLASTIČNIH, KROMIRANIH IN
AKRILNIH POVRŠINAH, SICER JIH LAHKO POŠKODUJETE!
POTREBNO JE ZAGOTOVITI DOBRO PREZRAČEVANJE
PROSTORA!
Čiščenje tuš kabin Kolpa San je zaradi ravnih linij in
gladkih površin hitro in enostavno. Upoštevati je
potrebno naslednja navodila:
-	omenjene izdelke lahko čistite le s tekočimi čistili
in s pomočjo mehke krpe, saj agresivna čistila
oziroma čistila z ostrimi delci poškodujejo površino.
Priporočamo uporabo ECO SAN čistila za intervalna

Pod Barončevim h
 ribom 4
8000 Novo mesto
Slovenija/ Slovenia

Tel.: +386 7 39 33 300
Fax: +386 7 39 33 350
E-mail: info@kolpa.si
www.kolpa.si

Slovenija

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE TUŠ KABIN

čiščenja ter SPECIALNEGA ČISTILA Kolpa San za
primere trdovratne umazanije;
-	
kjer voda vsebuje večje količine apnenca, se
na površini naberejo njegovi ostanki, zato je
priporočljivo izpostavljene dele kabine po uporabi
obrisati s suho krpo. Tako boste za dlje časa ohranili
prvotni videz vaše kabine.
PRIPOROČILA ZA VZDRŽEVANJE
Tip čiščenja

Priporočljivi
interval
čiščenja

1. faza

2. faza

3. faza

Rutinsko
čiščenje

Po vsakem
tuširanju

-

Politi s čisto
vodo.

Posušiti z
brisalcem
stekla.

Politi s čisto
vodo.

Posušiti z
brisalcem
stekla.

Glavno
čiščenje

Odvisno od
uporabnosti
tedensko /
mesečno

S čistilnim
sredstvom
ECO SAN
oz. občasno
SPEC.
ČISTILOM
KOLPA SAN

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, vendar pa ima negativne
učinke delovanja na druge sestavne elemente, morate
dosledno upoštevati naslednja navodila (enako velja
za ČISTILNO TEKOČINO pred nanosom zaščitnega
premaza):

PREDLOGI ZA VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
KROMIRANIH NOSILCEV STEKLA
Za dolgotrajno lep videz artiklov je priporočljivo
periodično čiščenje.
Dele, ki so v stiku z vodo, je potrebno obrisati z mehko
krpo ali s krpo iz
jelenove kože, da bi preprečili nabiranje apnenca.
Normalno čistiti s tekočim milom, pomešanim z vodo.
OPOZORILO
Pri čiščenju ne smete uporabljati tekočih čistil z
ostrimi delci ali čistil, ki vsebujejo klorovo kislino,
amonijak, aceton, belilo, kislino za hišno uporabo,
različnih dezinfekcijskih sredstev, čistilnega kisa ali
grobe čistilne gobice ter gobice iz metalne volne.
Uporaba navedenih sredstev lahko za vedno
poškoduje površine. V tem primeru proizvajalec ne
bo priznal svoje odgovornosti do poškodb.
Predlogi za vzdrževanje in čiščenje:
apnenec in umazanijo, ki se nabira okrog nosilcev
stekla in drugih delov, lahko odstranite z mešanico
vode in kisa (pribl. 10 ml kisa v 1 liter vode) in nato
s tekočim milom in gobico operite elemente ter
nazadnje sperite s čisto vodo. Po potrebi dvižne in
vrtljive elemente nosilcev podmažite z mastjo za
ležaje.

- čas delovanja sredstva – maksimalno 5 minut;
-	potem dobro sperite s curkom vode, najmanj 1
minuto, po vsej površini ohišja ležaja;
-	spodnje ležaje rahlo obrišite s krpo. Čez nekaj časa,
ko se posušijo, podmažite kroglice zgornjih in
spodnjih ležajev ter utor profila z mastjo za ležaje
KOLPA SAN.
Sčasoma preverite gibljivost obračalnega dela in
vrtljivega kolesca.
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