
NÁVOD NA ÚDRŽBU SANITÁRNÍCH KABIN ŘADY SLKA 01S

Výplně stěn z HPL (stěna tl. 12 mm)
Doporučujeme čistit papírovými utěrkami, měkkými čistými textilními utěrkami, suchými
či vlhkými, nebo houbičkou.
Při vlhkém otírání je nutno povrch následně osušit savou papírovou utěrkou či utěrkou
z mikrovlákna.
Povrch je možno čistit horkou vodou.
Na čištění povrchu HPL desek doporučujeme použít běžně dostupné čisticí prostředky pro
domácnost, tekuté, nebo jádrové mýdlo.

Zásadně prostředky bez abrazivních složek!

Po použití  čisticích prostředků  je  nutno  povrch  za  vlhka  přetřít  čistou  vodou  a čisticí
prostředek bezezbytku odstranit, čímž zabráníme tvorbě šmouh.
Následně plochu osušit savou papírovou, nebo textilní utěrkou.
Sanitární  kabiny  v provedení  s výplní  stěn  z HPL  desek  jsou  určeny  do  vlhkých
prostor,  přesto  udržujte  povrch  stěn  suchý,  případnou  vlhkost  z povrchu  odstraňte
způsobem popsaným výše.

Při čištění v žádném případě nepoužívat:

 Brusný prášek
 Čistící houbičky s drsnou stranou
 Ocelovou vlnu
 Leštící prostředky
 Čisticí prostředky na nábytek
 Bělící prostředky
 Čisticí prostředky se silnými kyselinami a silnými kyselými solemi
 Přístroje na čištění parou
 Zabarvené čističe.

Nerezové kování
Opět platí čistit papírovými utěrkami, měkkými čistými textilními utěrkami, suchými či
vlhkými, nebo houbičkou.
Nesmí  být  použity  přípravky  obsahující  chlór  nebo  jeho  sloučeniny.  Jejich  použití
způsobuje nevratné poškození povrchu!
Na mastný povrch kování postačí  mýdlová voda, při výraznějším znečištění mastnotou
možno použít saponát. Ten je ale nutno následně důkladně odstranit.
Povrch  může  být  také  ošetřen  profesionálními  přípravky  na  nerezovou  ocel,  které
obsahují složky čistící i leštící a zanechávají na povrchu silikonový povlak.

V případě znečistění povrchu vodním kamenem použijte naředěný ocet.

Některé prvky kování  mají  povrchovou úpravu broušením, tahy utěrkou by tedy měly
probíhat ve směru linií.
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