Spoelunits

Roestvrij staal

Verzorgingsinstructies
Roest
BBij een zoals in het huishouden gebruikelijke belasting
en de toepassing van een
regelmatige verzorging van de
spoelunit is roestvorming niet
mogelijk.
Maar er kunnen echter kleine
ijzer- en roestpartikeltjes uit
het waterleidingnet, met name
bij nieuwbouw of onderhoudswerkzaamheden aan het
buisleidingnet, de indruk van
roestsporen laten ontstaan.
Daarom dient u de volgende
instructies bij de verzorging
van uw roestvrij stalen spoelunit in acht te nemen:
•V
 erwijder regelmatig vuil- en
kalkafzettingen.
•G
 ebruik geen reinigingsmiddel, dat chloor (gewoonlijk
natriumhypochloride) of zoutzuur
bevat.
• Indien u staalwol voor de
reiniging gebruikt, dan moet
deze uit "roestvrij staal"
bestaan.
 ermijd de langdurige
•V
inwerking van sterk
kookzouthoudende
vloeistoffen.

• Vermijd het directe, langdurige contact met roestende ijzeren delen (bijv. gietijzeren
pannen of ijzerspaanders).

Vlekachtige verontreinigingen
zijn gewoonlijk kalkafzettingen, die naargelang de
hardheidsgraad van het
betrokken drinkwater (informatie verlenen de gemeentelijke
waterleidingbedrijven), meer
of minder sterk te voorschijn
komen. Zij houden in versterkte mate vuilpartikeltjes vast,
zodat reeds na korte tijd deze
weinig fraaie vorming van
vlekken ontstaat.
• Zulke vlekken kan men
verhinderen door de spoelbak na ieder gebruik kalkoplossend droog te wrijven.
Indien er niettemin vlekken
ontstaan, gebruikt u eender
welk in de handel gebruikelijk reinigingsmiddel.
• Voor de optimale dagelijkse
reiniging en de voor roestvrij
staal gepaste verzorging
bevelen wij u het gebruik
aan van de Systeem
verzorgingset voor roestvrij
staal*.

Krassporen
Onze roestvrij stalen spoelunits
met hoogglanzend oppervlak
worden met de meeste zorgvuldigheid en overeenkomstig
de modernste productie- en
verwerkingstechnieken vervaardigd. De materiaal
eigenschappen van roestvrij
staal 18/10 sluiten momenteel
nog de absolute krasbestendigheid uit en kleine krassporen
zijn daardoor een gewoon
gevolg van dagelijks gebruik.
Eerst door de regelmatige
verzorging met de aanbevolen
verzorgingsset Systeemverzorgingset* bereikt men na ca.
2-4 weken een zijig matglanzend oppervlak.
• BELANGRIJK:
Let er op, dat het roestvrij
stalen oppervlak niet tegen
de richting van het slijpen
wordt bewerkt!

*De Systeemverzorgingset
voor roestvrij staal kunt u
onder het artikelnummer
1111141 bestellen. Verdere
informatie daarover ook in
catalogus 2 TECH pagina
141/21 NL.
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