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Montecarrlo Servantt

Rengjø
øringsveilednin
ng:
Moderrne servanter – består i dag av
a
forskje
ellige materialer, for design og
funksjonsmessig å ttilpasse seg ma
arkedets
behov. For å unngå skader og
reklam
masjoner skal m
man både ved
d bruk av
produktene og ved rrengjøring av
produktene ta visse forholdsregler.

2014

Ve
edlikehold avv stein‐/marrmorservantt
Fo
or å oppretthholde kvalitetten i servantten, tørk av m
med en myk klut etter brruk.
Re
ens jevnlig m
med marmor rens. Tørk avv med tørr kllut etter rengjøring.
Un
nngå å fylle sservanten med vann hviss dette ikke eer nødvendigg. Unngå
vaskemidler i sservanten. Bruk ikke væssker som inn eholder farggestoffer, da
ste
einen enkeltt kan absorbe
ere fargen.
Re
engjøringsmiidler som inn
neholder syre
er kan lett ettse overflate
en på servantten.
Re
engjør, polerr og rens med
d produkter beregnet forr materialer av
na
aturstein/maarmor.
Tø
ørk av servannten ofte, slikk at det ikke dannes beleegg fra såpe og
o skum.
Med riktig pleiie, kan servaanten være en
e fremhevennde faktor på badet ditt i
ange år frem
mover.
ma
Ve
edlikehold avv resinservant
Se
ervanter av reesin består av
a en blandin
ng av resin, kkalsiumkarbo
onat,
silisiumdioksydd og med et gelcoatlag på overflatenn.
Re
engjør med vvann og et mildt,
m
flytende
e og mykt vaaskemiddel.
Brruk aldri renggjøringsmidle
er som inneh
holder grovee slipemidler,, sterke syrer,
am
mmoniakk el ler klor, da dette
d
kan ska
ade servanteen.
De
et er mulig å reparere sm
må riper i ove
erflaten.
Brruk sandpapi r (1500p) for å fjerne ripen. Bruk derretter bil‐ eller messing polish
p
å gjenopprette
g
e den blanke
e overflaten i servanten.
Ve
edlikehold avv porselense
ervant.
Se
ervantene er laget av glassert porselen
n, er enkle å rengjøre og holder seg like
pe
ene år etter åår.
Po
orselen er et naturlig matteriale, noe som
s
gjør at ddimensjonen
ne på
po
orselensprodduktene våre
e kan variere noe (omtrennt 2 ‐ 4 %).
Ta
a hensyn til ddette når du måler opp baderommet ditt.
Re
engjør med vvann og et mildt,
m
flytende
e og mykt vaaskemiddel.
Brruk aldri renggjøringsmidle
er som inneh
holder grovee slipemidler,, sterke syrer,
am
mmoniakk el ler klor, da dette
d
kan ska
ade servanteen.

