
Každé vybavenie v domácnosti si vyžaduje pravidelnú údržbu. Sprchové súpravy,sprchové sety a sprchové stĺpy

nie sú výnimkou. Ak od začiatku budete dodržiavať správnu údržbu, sprchové vybavenie môže byť dlhú dobu 

ozdobou vašej kúpeľne.Pravidelná starostlivosť sa vám rozhodne vyplatí. 

Neznamená len bezproblémové používanie,ale aj predĺženie životnosti.

Životnosť výrobku ovplyvňuje jeho údržba.

Starostlivosť o sprchové súpravy,sprchové sety a sprchové stĺpy

V zásade platí - žiadne agresívne čistiace prostriedky.

V prípade bežného používania, by ste mali Váš sprchový set čistiť minimálne raz za tri,alebo štyri dni, 
vtedy je miera znečistenia pomerne nízka, postačí Vám mydlová voda, či saponát na umývanie riadu.

Na čistenie sprchových súprav, sprchových setov a sprchových stĺpov ďalej doporučujeme čistiace prostriedky 
na báze octu, napr. FROSCH, ktorý je bežne dostupný v sieti predajní DMdrogerie, TESCO, TETA drogerie. 

Tento prípravok neobsahuje žiadne abrazívne, ani agresívne látky. Tým zaručíte, že nedôjde k mechanickému 
poškodeniu povrchu. Je to prípravok určený na čistenie celej kúpeľne, stačí ho naniesť na kúsok mäkkej textílie, 
najlepšie na švédsku utierku a rozotrieť prostriedok po sprchovej batérii. Prípravok nechajte pôsobiť cca 3 minúty, 
následne čistený povrch opláchnite prúdom vody a osušte mäkkou látkou, (nepoužívajte drsnú stranu hubky). 

         V žiadnom prípade nenechávajte čistiace prostriedky pôsobiť dlhšie ako je čas určený na vyčistenie !!!

                                      Chrómový povrch je značne citlivý na chemické prostriedky.

Nezabudnite na to, že nie všetky čistiace prostriedky sú vhodné. 

Niektorými môžete docieliť opačný efekt – namiesto toho, aby sa Váš sprchový set krásne rozžiaril, 
materiálu len blížite.Nesmú sa používať čistiace prostriedky s koncentrovanými kyselinami,liehmi

 alebo prchavými látkami (riedidlo, alkohol, acetón a ďalšie).

Nevhodné na čistenie sú prípravky ako napríklad SAVO, PULIRAPID a ďalšie !!!

Tieto prípravky majú za následok postupné poškodenie výrobku, zanechanie nepekných fľakov na povrchu
 a tým pádom aj celkové vizuálne znehodnotenie.

Údržba a čistenie trysiek a sprchovej hlavice

Trysky a sprchová hlavica sú opatrené elastomerovými výstelkami,a preto stačí pre odstránenie usadenín prejsť
 po nich prstom. Tieto usadeniny sa dotykom uvoľnia, nie je teda nutné použitie ďaľších čistiacich prostriedkov.

Údržba a čistenie chrómových častí

!


