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INSTRUCŢIUNI DE CURĂŢARE  
ŞI ÎNTREŢINERE PENTRU: 
OBIECTE SANITARE DIN ACRIL

La utilizarea oricărui produs de curăţare respectaţi întotdeauna 
indicaţiile de folosire ale producătorilor acestora.

CURĂŢAREA ZILNICĂ

Curăţarea şi întreţinerea căzilor din material acrilic nu ridică probleme. Reziduurile de la baie aproape că nu 
găsesc posibilităţi de a se depune pe suprafaţa căzii. 
Pentru Întreţinerea obişnuită, zilnică, curăţaţi cada de baie/ cada de duş cel mai bine imediat după baie cu 
un burete sau o lavetă moale cu puţin detergent de vase. Apoi clătiţi cu apă curată şi uscaţi prin ştergere 
cu laveta. Gata! Depunerile de calcar se pot îndepărta cu puţin oţet de menaj. Apoi trebuie neapărat să se 
clătească bine reziduurile.

CĂRĂŢARE & ÎNTREŢINERE GREŞITE

-  Nu utilizaţi în niciun caz produse de curăţare pentru frecare sau lustruire (abrazive). Acestea vor zgâria 
suprafaţa frumoasă şi lucioasă.

-  Nu utilizaţi lavete cu microfibre. Acţiunea acestora se bazează pe efectul de lustruire al microfibrelor. Dar şi 
ele zgârie suprafeţele.

-  Nu utilizaţi niciodată produse de îndepărtare a calcarului, care sunt prevăzute de ex. pentru curăţarea 
aparatelor generatoare de apă fierbinte. Aceste produse conţin substanţe chimice care pot să păteze 
ireversibil suprafaţa materialului acrilic.

ÎNTREŢINEREA SUPRAFEŢELOR

Dacă suprafaţa materialului acrilic a devenit mată prin utilizarea timp de ani de zile a obiectului, sau a fost 
deteriorată o dată din neatenţie, atunci respectiva zonă poate fi lustruită fără probleme. Se pune puţină pastă 
de lustruit pe o cârpă uscată şi se freacă în cerc zona mată, apăsând puternic. Apoi se lustruieşte cu o lavetă 
uscată. 
În caz de zgârieturi adânci: Se pregăteşte zona prin frecare cu hârtie abrazivă (granulaţie 600), până ce 
zgârieturile nu mai sunt vizibile. Apoi se lustruieşte cu o hârtie abrazivă mai fină (granulaţie 1200). După care 
pentru un lustru perfect se lustruieşte din nou cu pastă de lustruit.

UTILIZAREA DE ADAOSURI, SĂRURI ŞI ESENŢE DE BAIE

-  Materialul acrilic pentru obiecte sanitare îndeplineşte cele mai exigente cerinţe de menţinere a culorii. 
rezistenţă la UV şi rezistenţă faţă de majoritatea principiilor active şi substanţelor chimice obişnuite de uz 
casnic. Astfel că puteţi utiliza fără probleme adaosurile, sărurile şi esenţele de baie sau duş uzuale în comerţ.

-  Vă rugăm să fiţi atenţi în cazul uleiurilor eterice, acestea pot produce pete colorate pe suprafaţa căzii (este 
mai bine să le dizolvaţi în prealabil în smântână sau lapte).

-  Trebuie să dizolvaţi complet sărurile în prealabil într-un vas adecvat şi abia apoi să adăugaţi această soluţie 
în apa din cadă. Prin aceasta evitaţi ca produsul în formă concentrată să îşi poată exercita acţiunea asupra 
suprafeţei căzii. În plus evitaţi situaţia în care cristalele nedizolvate încă ar putea să zgârie suprafaţa.

-  Pentru utilizare în jacuzzi, adaosurile, sărurile şi esenţele de baie, trebuie să fie utilizate cu un antispumant. 
În cazul în care aveţi îndoieli, puteţi solicita informaţii la producătorul respectivelor adaosuri de baie cu 
privire la posibilitatea de utilizare, întrucât acesta cunoaşte cel mai bine compoziţia preparatului său.


