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18 Ceramic surfaces

Plejevejledning

Keramik har mange gode egenskaber: Den er varme- og kulde-
bestandig, slid- og ridsefast, lysægte og hygiejnisk. Som naturligt 
råstof er den fuldstændig uskadelig at anvende og desuden eks-
tremt holdbar. 
For at du kan have glæde af din keramik så længe som muligt, 
bedes du følge nedenstående anvisninger ved rengøring og pleje:

Hvilket rengøringsmiddel?

VARSEL! 
 Beskadigelse af overfladen ved forkert rengøring!
•   Brug kun rengøringsmidler og -udstyr, som er beregnet til an-

vendelsesområdet.
•  Følg brugsanvisningen fra producenten af rengøringsmidlet.
• Bland aldrig rengøringsmidler.

Til den daglige rengøring er et mildt, almindeligt sanitetsrengø-
ringsmiddel velegnet, ved kalkpletter et surt rengøringsmiddel 
baseret på eddike- eller citronsyre ( pH-værdi 1-4). Jo højere van-
dets hårdhedsgrad er, jo højere skal rengøringsmidlets dosering 
være.
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Spor efter metal (genkendes som sorte pletter/streger fra f.eks. 
ringe) kan ikke fjernes med et mildt rengøringsmiddel. Behandl 
kun de angrebne steder med Stål-fix, autopolitur eller et rengø-
ringsmiddel til keramiske kogeplader.

Hvor ofte?
Rengør den belagte overflade regelmæssigt eller omgående, hvis 
den er snavset. Synligt snavs som f.eks. kalk- og sæbepletter, 
kosmetikrester, rust og skimmel opstår på grund af lange eller 
uregelmæssige rengøringsintervaller. Dette kan medføre, at 
snavset sætter sig fast.

Hvordan?
 > Rengør overfladen med en blød, ren 
klud og varmt vand.

 > Lad rengøringsmidlet virke lidt ved genstridigt snavs. 
Tip! Gel- og skumrengøringsmidler har den fordel, at de også 
hæfter godt fast på skrå overflader. Du kan også placere en 
klud vædet med rengøringsmiddel på det snavsede område.

 > Skyl efter med rent, varmt vand for at fjerne rester af rengø-
ringsmidlet.

 > Tør overfladen af.
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Plejevejledning

Forkromede overflader
En forkromet overflade beskytter mod mekaniske og kemiske be-
skadigelser.
Forkert rengøring kan ødelægge det forkromede lag og føre til 
misfarvning og korrosionsskader. For at du kan have glæde af dit 
produkt så længe som muligt, bedes du følge nedenstående an-
visninger ved rengøring.

Hvilket rengøringsmiddel?
Brug almindeligt opvaskemiddel til den daglige rengøring, ved 
kalkaflejringer almindeligt sanitetsrengøringsmiddel baseret på 
citronsyre.

Hvor ofte?
Rengør den belagte overflade dagligt eller omgående, hvis den er 
snavset. 

Hvordan?
VARSEL!
Beskadigelse af overfladen ved forkert rengøring!
• Brug kun rengøringsmidler og -udstyr, som er beregnet til an-
vendelsesområdet.
• Følg brugsanvisningen fra producenten af rengøringsmidlet.

da • Brug ikke rengøringsmiddel, der
 • indeholder saltsyre, myresyre eller eddikesyre
 • indeholder fosfor eller klorblegemiddel
 • indeholder svovl
 • har en abrasiv virkning
• Bland aldrig rengøringsmidler.
• Anvend ikke rengøringsudstyr, der har en abrasiv virkning  
(f.eks. rengøringssvampe, mikrofiberklude).
• Brug ikke damprenser, da de høje temperaturer beskadiger 
produktet.
• Sprøjt rengøringsmiddel på en klud, aldrig direkte på produk-
tet. Spraytågen kan trænge ind i åbninger og spalter og forår-
sage skader.
• Afpas doseringen af rengøringsmidlet og indvirkningstiden ef-
ter behov, og lad det aldrig virke længere end højst nødvendigt.

 > Rengør overfladen med en blød klud og lidt vand.
 > Fjern kraftigt snavs ved at sprøjte rengøringsmidlet på en blød 
klud og rengøre stedet. 

 > Skyl efter med rent vand for at fjerne rester af rengøringsmid-
let

 > Tør overfladen af.


	Ceramic_PAL_56949_15_10_2_booklet
	Chrome_PAL_56948_14_09_1_booklet

