
Valymo ir priežiūros rekomendacijos

AQUASANITA nerūdijančio plieno plautuvės yra pagamintos virinimo būdu iš chromo (18 %) ir nikelio (10 %). Šis AISI304 aukštos kokybės 
plienas yra itin patvari ir atspari korozijai, higieniška bei lengvai valoma medžiaga. Poliruotas paviršius suteikia plautuvei spindesio ir yra 
neporėtas, todėl jame nesikaupia bakterijos.  

Tam, kad būtų išlaikytas plautuvės blizgesys ir glotnumas ilgą laikotarpį, reikalinga kasdienė jos priežiūra ir periodinis valymas. 

Po kiekvieno naudojimo praskalaukite plautuvę vandeniu, vandens ar muilo dėmes nuvalykite ir nusausinkite švaria sausa šluoste. Taip 
išvengsite mineralinių likučių liekanų. 

Nešvarumus ir reibalus valykite su buityje naudojamu indų plovikliu arba specialiu nerūdijančio plieno valikliu. Ištrinkite plautuvę turima 
priemone lygaus paviršiaus linijų kryptimi. Po valymo būtina nuplauti valymo priemonių likučius vandeniu ir nusausinti, kad būtų išvengta 
vandens nutekėjimo žymių, ypač jei šis yra kietas.

Pirštų antspaudų žymės gali būti šalinamos naudojant muiluotą vandenį arba specialią valymo priemonę bei minkšto audėklo medžiagas. 
Po valymo paviršių patartina nupoliruoti, naudojant sausą arba poliravimui skirtą šluostę.

Valymui nenaudokite abrazyvinių kempinėlių ar šiurkščių šluoščių. Nei šluostė, nei kempinėlė neturi braižyti paviršiaus.

Neleiskite muilo ar kitoms valymo priemonėms išdžiūti ant plautuvės paviršiaus. Jose yra nemažai cheminių priedų, kurie gali turėti įtakos 
apdailai ir ją pažeisti.

Prieš pilant verdantį vandenį į plautuvę patartina paleisti šaltą vandens srovę – taip sumažinsite temperatūros šoką. 

Plieninės plautuvės nenaudokite kaip pjaustymo lentelės, nes taip galite pažeisti jos paviršių.

Griežtai draudžiama valyti plautuvę priemonėmis, turinčiomis hidrochloridinės rūgšties, chloridų. Negali būti naudojami ir šveitimo 
milteliai, kadangi juose yra abrazyvinių dalelių, galinčių palikti įbrėžimus paviršiuose. Neatsargiai panaudojus, nedelsiant nuplaukite 
paviršių, kad būtų išvengta korozijos. 

Nutekamųjų vamzdžių valikliai, kurių sudėtyje yra sieros arba druskos, taip pat gali pažeisti plautuvės paviršių. Stenkitės, kad valiklio turinys 
su juo nekontaktuotų.

Alyvos, aliejaus ir purvo žymės efektyviausiai pašalinamos naudojant alkoholio, metilo spirito ir izopropileno alkoholio pagrindu 
pagamintus valiklius arba acetoninius tirpiklius. Šie produktai nesukelia nerūdijančio plieno korozijos.

AQUASANITA shine - Nerūdijančio plieno valiklis ir blizgiklis. 

Savybės. Nerūdijančio plieno plautuvių paviršių padengia blizgia apsaugine plėvele. Sukuria antistatinį poveikį ir nepritraukia nešvarumų 
bei riebalų.
Paskirtis. Tinkamas aliuminiams ir chromotiems paviršiams valyti ir blizginti. Apsaugo nuo korozijos.
Naudojimo būdas. Užpurkškite nedidelį kiekį valiklio ant norimo nuvalyti paviršiaus ir nuvalykite sausa šluoste.
Sudėtis: mineralinės alyvos, aktyviosios paviršiaus medžiagos, priedai.

 


