Drift og vedligehold af glas brusedør/skydedøre SN-KIT
Sådan rengør og vedligeholder du din brusedør og brusevæg:
Kalkaflejringer og almindeligt snavs sætter sig på alle badeværelsets overflader, også på brusedøre
og brusevægge i glas. Hvis du har en bruseafskærmning i glas er det vigtigt at du ikke ridser
overfladen.

1. Brug en gummiskraber efter hvert bad

Gummiskraberen ridser ikke, men fjerner effektivt vandet fra brusevæg- og dør, så der ikke kommer
kalkaflejringer. Bevæg skraberen oppefra i bløde sving mod gulvet

2. Tør efter med en blød klud

Når du har brugt skraberen, er det en god idé at tørre efter med en blød klud til glasset er tørt. Sådan
undgår du at kalk og skidt sætter sig fast.

3. Undgå skrappe kemikalier

Afhængig af, hvordan din glasbrusevæg eller - dør er behandlet, kan kemikalier svække glasset og
potentielt skade det. Undgå derfor at bruge de skrappe rengøringsmidler til din brusevæg.

5. Er der kalk på glasvæggen? -brug klar eddike!

Hvis der er kommet kalkaflejringer på glasset, kan du behandle det med almindelig lagereddike.
Gør først væggen ren med almindeligt vand og sæbe, og dup derefter eddike på de kalkplagede
områder. Lad eddiken sidde i 10 minutter og vask den af. Afslut med at rengøre glasset med
vinduesspray.
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Alu profiler:
Der findes ingen overfladebelægninger, der er vedligeholdelsesfrie, men ved eloxering af
aluminium er vedligeholdelsen begrænset til et minimum.

Rengøringen skal foretages med vand eller et neutralt syntetisk rengøringsmiddel med pH-værdi
mellem 5-8. Rengøring udføres med en blød børste eller svamp.
Dup derefter eddike på de kalkplagede områder. Lad eddiken sidde i 10 minutter og vask den af
Afvask derefter med rent vand og aftør med vaskeskind eller blød ren klud.

Anvend aldrig sodaopløsninger, fluorider, klorider, sulfater, alkalier, syrer, slibematerialer,
smergellærred, metalklude, ståluld og stålbørster. Hård børste eller skrubning kan beskadige
overfladen.
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Lodrette og vandrette profiler leveret i sort eloxeret aluminium
Gulvstyr leveret i sort rustfrit stål.
Ruller/hjul leveret i sort rustfrit stål.
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