Traducere din limba germană în limba română

INSTRUCŢIUNI DE ÎNGRIJIRE ŞI ÎNTREŢINERE PENTRU:

ACRIL SANITAR
ÎNTREŢINERE ZILNICĂ
Curățarea și întreținerea căzilor de acril se realizează fără probleme. Reziduurile rămase în urma utilizării căzii prezintă
posibilități foarte reduse de depunere pe suprafața netedă a căzii.
Pentru îngrijirea normală, zilnică, curățați cada / cădița de duș cel mai bine imediat după utilizarea băii, cu o lavetă
moale și detergent. Ulterior este necesară clătirea cu apă limpede și ștergerea. Gata! Depunerile de calcar pot fi
eliminate cu oțet de uz casnic. Ulterior este obligatorie îndepărtarea fără întârziere prin clătire a reziduurilor.

CURĂŢAREA & ÎNTREŢINEREA NECORESPUNZĂTOARE
- Nu utilizați în niciun caz soluții de curățare prin frecare sau cu efect de șlefuire (abrazive).
În caz contrar este zgâriată suprafața netedă cu un aspect atractiv.
- Nu este permisă utilizarea de lavete din microfibre. Efectul de curățare al acestora se datorează efectului de șlefuire al
microfibrelor. Dar și acestea zgârie suprafața.
- Nu utilizați în nicio situație soluții de îndepărtare a calcarului, de exemplu cele prevăzute pentru curățarea
echipamentelor cu apă fierbinte. Acestea conțin substanțe chimice care pot determina modificarea permanentă a
culorii suprafețelor de acril.

ÎNTREŢINEREA SUPRAFEŢELOR
În situația în care suprafața de acril va deveni mată după mai mulți ani de utilizare sau dacă va fi avariată din neatenție,
zona respectivă poate fi recondiționată fără probleme. Se aplică pastă de șlefuit pe o lavetă uscată și se freacă pe zona
mată cu presarea cu putere, prin mișcări circulare. Ulterior se lustruiește suplimentar cu o lavetă moale.
În cazul zgârieturilor mai profunde: este necesară șlefuirea prealabilă cu hârtie abrazivă mai grosieră (granulație 600),
până când zgârieturile nu mai sunt vizibile. Ulterior este necesară șlefuirea suplimentară cu hârtie abrazivă mai fină
(granulație 1200). Ulterior, suprafețele mate vor fi șlefuite din noi cu pastă de șlefuit pentru a obține luciul intens.

UTILIZAREA DE PRODUSE DE BAIE
- Materialul acril sanitar respectă cele mai stricte cerințe cu privire la stabilitatea culorii, rezistența la radiațiile
ultraviolete și la majoritatea substanțelor active și produselor chimice utilizate în mod curent în gospodărie. În acest
mod dispuneți de posibilitatea de a utiliza fără probleme orice produse de baie comercializat în mod curent sau geluri
de duș.
- Vă rugăm să manifestați precauție cu privire la uleiurile eterice, acestea pot cauza pete de culoare pe suprafața căzii
(se recomandă diluarea prealabilă a acestora în smântână sau lapte).
- Vă recomandăm să diluați complet în prealabil sărurile în afara căzii, într-un recipient corespunzător, și să le adăugați
doar ulterior la apa din cadă. În acest mod evitați posibilitatea ca substanța să poată acționa în formă concentrată
asupra suprafeței căzii. În mod suplimentar, evitați ca eventualele cristale de sare încă nediluate să zgârie suprafața.
- Pentru utilizarea în Whirlpool, produsele de baie trebuie prevăzute cu un agent de limitare a spumei. În măsura în care
există neclarități, producătorul substanței respective vă poate oferi informații cu privire la capacitatea de utilizare,
deoarece numai acesta cunoaște în detaliu compoziția preparatului său.

În toate situațiile respectați instrucțiunile producătorilor cu privire la
toate soluțiile de curățare.

