Instrukcja użytkowania
Stal nierdzewna
Konstrukcje wykonywane ze stali nierdzewnej ulegają zabrudzeniom
i zanieczyszczeniom w codziennym użytkowaniu. Aby utrzymać je w czystości niezbędna jest
ich stała konserwacja. Zaleca się stosować środki do konserwacji powierzchni ze stali
nierdzewnej. Natomiast do codziennej pielęgnacji w zachowaniu czystości, usunięcia nalotu
osiadłego kurzu i odcisków palców można stosować łagodne detergenty np. płyny do mycia
naczyń lub specjalistyczne konserwacyjne. Nie należy skrobać, szlifować oraz stosować
jakichkolwiek środków ściernych i aktywnych chemicznie. Użycie tych środków może
spowodować nieodwracalne uszkodzenia w fakturze stali nierdzewnej. Należy zwrócić
szczególną uwagę na rodzaj środków używanych do czyszczenia podłoży i ścian w pobliżu,
których znajdują się elementy ze stali nierdzewnej. Środki te mogą odpryskiwać na elementy
stalowe, nie usunięte mają negatywny wpływ na powierzchnię stali nierdzewnej, mogą
spowodować jej odbarwienia. Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji
elementów ze stali nierdzewnej może doprowadzić do utraty gwarancji. Procesy czyszczenia
należy przeprowadzać w następujących okresach czasowych:
Środowisko

Częstotliwość mycia

Czyste środowisko lądowe np. wiejskie
lub miejskie nieuprzemysłowione,
kategoria korozyjności C1, C2, C3

6-12 miesięcy

Środowisko miejskie uprzemysłowione,
kategoria korozyjności C3, C4, C5

6-12 miesięcy

Środowisko nadmorskie, kategoria
korozyjności C4, C5

3-6 miesięcy

Sposoby usuwania poważniejszych zabrudzeń i odbarwień elementów nierdzewnych
•
•

•
•

Odciski palców - Należy myć spirytusem lub rozcieńczalnikiem. Po umyciu wypłukać
zimną wodą i wytrzeć do sucha.
Oleje, tłuszcze, smary - Należy myć rozpuszczalnikami organicznymi a następnie
ciepłą wodą z dodatkiem mydła lub delikatnego detergentu . Płukać czystą wodą i
wytrzeć do sucha.
Plamy bardziej oporne i naloty temperaturowe - Należy myć delikatnym detergentem
szorującym, trzeć w kierunku struktury powierzchni szlifowanej. Płukać czystą zimną
wodą i wytrzeć do sucha.
Silne przebarwienia - Czyścić lekko szorstkim zmywakiem w kierunku widocznej
struktury powierzchni. Płukać czystą zimną wodą po czym wytrzeć do sucha.

Instrukcja użytkowania
•

•
•

Ślady rdzy - W wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych (np. kontakt z opiłkami
żelaza) może dojść na powierzchni stali nierdzewnej do rdzawych nalotów. Należy
wówczas powierzchnię zwilżyć roztworem kwasu szczawiowego i pozostawić na
około 15-20 minut, po czym umyć używając delikatnego detergentu. Wypłukać czystą
wodą i wytrzeć do sucha.
Farby - Zabrudzoną powierzchnię zmyć rozpuszczalnikiem do farb, po czym wypłukać
czystą wodą i wytrzeć do sucha.
Rysy na powierzchni - Delikatnie wyszlifować włókniną w kierunku struktury
powierzchni szlifowanej (używając do tego materiału nie zawierającego żelaza), po
czym umyć łagodnym detergentem, wypłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha.

Konserwacji należy dokonywać środkami firm 3M, Inoxclearner, lub WURTH zawsze zgodnie
z instrukcją producenta środka konserwującego.
Do czyszczenia stali odpornych na korozję nie można używać środków myjących
zawierających w swoim składzie chlor, sól, kwasy , wybielacze. Zawartość chloru powoduje
uszkodzenie powłoki tlenków chromu odpowiedzialnej za własności odporności na korozję
i w efekcie prowadzi do korozji międzykrystalicznej. Nie używać proszków lub innych
środków o właściwościach trących, np. Ajax, VIM, środków do czyszczenia srebra, druciaków
i czyścików do szorowania. Do czyszczenia szkła nie wolno stosować silnych roztworów
zasad lub kwasów, szczególnie płynnych kwasów oraz środków czyszczących zawierających
fluorki. Roztwory takie mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenia powłok i/lub
powierzchni szkła.

Szkło – wypełnienie balustrad
Czyszczenie szkła powinno być wykonywane przy użyciu łagodnych środków
czyszczących. Zabrudzenia szyb, które nie mogą być usunięte zwykłą metodą mycia przy
użyciu dużej ilości wody, gąbki, wałka gumowego, skóry lub dostępnych w handlu
rozpylanych środków czyszczących i szmatek, mogą być usuwane przy pomocy domowych
środków czyszczących. Ostre narzędzia takie jak żyletki lub skrobaki, mogą powodować
drobne zadrapania powierzchni i z tego powodu należy unikać ich stosowania. Zwykłe
zabrudzenia powinny być usuwane w sposób opisany powyżej, natomiast materiały ścierne,
np. środki szorujące lub wełna stalowa nie mogą być używane. Trudne do usunięcia
zabrudzenia, np. farby lub plamy smoły lub pozostałości kleju powinny być usuwane przy
pomocy odpowiednich rozpuszczalników, tj. spirytusu, acetonu lub benzyny, a następnie
należy szkło wymyć wodą.
Ważne jest zapobieganie stykaniu się jakiegokolwiek rozpuszczalnika
z uszczelnieniem krawędzi pakietu szklanego (uszczelkami rotul do mocowania szkła),
ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie. Nie wolno stosować silnych roztworów
zasad lub kwasów, szczególnie płynnych kwasów oraz środków czyszczących zawierających
fluorki. Roztwory takie mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenia powłok i/lub
powierzchni szkła. Do konserwacji szkła nie należy używać środków, mogących doprowadzić
do uszkodzeń powierzchniowych stali nierdzewnej. Nieprzestrzeganie zasad użytkowania
i konserwacji elementów ze stali nierdzewnej może doprowadzić do utraty gwarancji.

