Curățarea cabinei de duș

Înainte de a începe curăţarea, verificaţi mai întâi din ce material este realizat paravanul dumneavoastră de
duș:
Sticla naturală (ESG - geam securizat cu o foaie de sticlă) o puteţi curăţa și lustrui cu detergent uzual
pentru geamuri, după ce sticla a fost degajată de murdăria grosieră cu o lavetă moale din microfibră și un
detergent neutru. Nu utilizaţi bureţi sau lavete duri/dure sau aspri/aspre, deoarece acestea pot deteriora
suprafaţa sticlei.
În cazul sticlei artificiale, trebuie să nu utilizaţi lavete din microfibră.În timp ce acestea sunt foarte potrivite
pentru dușurile din sticlă naturală, la curăţarea sticlei artificiale se recomandă folosirea unei lavete simple și
moi din bumbac.
Sticla decorativă trebuie tratată, de asemenea, exclusiv cu lavete moi, pentru ca suprafaţa să rămână intactă
pe perioadă îndelungată. Curăţaţi elementele de sticlă cu decor întotdeauna pe toată suprafaţa și, dacă este
posibil, fără detergent. Dacă nu există murdărie persistentă pe decor, nu pulverizaţi în niciun caz detergentul
direct pe suprafeţe. Puneţi detergent pe lavetă și curăţaţi apoi toată suprafaţa cabinei de duș.
Curăţarea compactă a cabinelor de duș:
• Utilizaţi exclusiv detergenţi și lavete resp. bureţi care sunt adecvaţi pentru materialul peretelui
dușului dumneavoastră. În principiu, nu utilizaţi detergenţi abrazivi (paste abrazive) sau detergenţi
agresivi cu valori extreme ale pH-ului.Utilizaţi detergenţi neutri sau detergenţi blânzi similari.
• Respectaţi întotdeauna instrucţiunile producătorului privind detergenţii utilizaţi și folosiţi-i exclusiv
pentru utilizarea prevăzută.
• Utilizaţi doar lavete și bureţi moi (pentru elemente din sticlă naturală se recomandă îndeosebi
lavetele din microfibră).
• În cazul petelor de calcar și a murdăriei persistente, ajută acidul citric sau o soluţie de apă cu oţet
(oţet alimentar), pentru apă cu conţinut deosebit de mare de calcar se recomandă curăţarea dușului
cu apă distilată.
• Finalizarea fiecărei curăţări a cabinei de duș trebuie să se facă prin clătirea temeinică a
detergentului cu apă rece curată. Se recomandă apoi uscarea dușului din sticlă cu o racletă,
pentru a evita depunerile de calcar precum și petele de apă.
• Sfat: După fiecare duș, clătiţi dușul cu apă rece curată și apoi uscaţi-l. În plus, curăţaţi periodic zona
dușului, pentru a evita formarea de murdărie persistentă și de mucegai.
Curăţarea profilurilor, ramelor și armăturilor:
Profilurile, ramele și armăturile cabinei dumneavoastră de duș trebuie să fie curăţate tot cu un detergent
blând și cu lavete resp. bureţi moi.ţesăturile dure sau aspre pot zgâria materialul.Vă rugăm să respectaţi
instrucţiunile producătorului detergentului.
Notă:
În general se recomandă renunţarea la utilizarea de detergenţi cu clor și detergenţi pentru mucegai,
deoarece aceștia atacă suprafeţele.

