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INSTRUCŢIUNI DE CURĂŢARE  
ŞI ÎNTREŢINERE PENTRU: 
OBIECTE SANITARE DIN CERAMICĂ

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

CURĂŢAREA ZILNICĂ

Pentru curăţarea zilnică folosiţi produse uzuale pentru curăţarea obiectelor sanitare. Depunerile de calcar 
şi resturile de săpun se pot îndepărta de ex. cu produse uzuale pt. îndepărtarea calcarului sau produse de 
curăţare pe bază de oţet. Aveţi grijă ca nici bateria cromată, nici valva de golire să nu vină în contact cu 
aceste produse de curăţare.

MURDĂRIRE INTENSĂ

În caz de murdărire intensă recomandăm utilizarea de produse blânde pentru curăţarea băii sau cu produse de 
curăţare de uz universal. Resturile de adeziv pot fi îndepărtate cu produse pentru curăţarea geamurilor.

URMELE DE ABRAZIUNE ŞI RESTURILE DE ADEZIV

Urmele de abraziune de pe ceramică, care rezultă din contactul cu obiecte metalice, ca de ex. oţel, alamă 
şi cupru, sunt vizibile sub formă de puncte sau linii gri sau negre. Aceste urme, care pot să fie arate foarte 
asemănător cu crăpăturile, nu se pot îndepărta cu produse de curăţare uzuale. În acest caz se recomandă 
nisipul de cuarţ sau produsele de curăţat produsele vitro-ceramice, pentru îndepărtarea acestor urme. Însă în 
cazul utilizării repetate este posibil să fie atacată suprafaţa ceramică a obiectului. De aceea această metodă 
trebuie să se aplice numai local, şi nu pentru curăţarea întregului obiectul ceramic.

ÎNTREŢINEREA SUPRAFEŢELOR

Suprafaţa tuturor obiectelor sanitare ceramice constă dintr-un strat subţire, asemănător sticlei, care este 
glazura obţinută prin topire la temperatură înaltă. Această glazură este dură şi rezistentă. Datorită suprafeţei 
netede şi uşor de curăţat, ea este deosebit de adecvată pentru căzi şi WC-uri. 
Evitaţi deteriorarea acestei glazuri, de ex. prin căderea unor obiecte dure sau ascuţite (recipiente de 
deodorant sau parfum etc.). Astfel de lovituri pot să conducă la formarea de crăpături şi la deteriorarea 
suprafeţei, care nu mai pot fi remediate.

ATENŢIE

În pofida rezistenţei mari a glazurii, vă rugăm totuşi să nu utilizaţi pentru curăţarea zilnică următoarele 
produse de curăţare:

- produse abrazive lichide sau pulbere abrazivă 
- produse pentru curăţarea sau desfundarea scurgerilor (concentrate) 
- produse pentru curăţare agresive, leşii şi înălbitori 
- produse pentru curăţarea oţelului, bureţi metalici, produse pentru curăţarea oalelor 
- curăţare mecanică (obiecte metalice cu margine ascuţită ca de ex. cuţit, şpaclu etc.)


