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Artikkelnummer: 0017B
Turin Servant

Rengjøringsveiledning:
Moderne servanter – består i dag av
forskjellige materialer, for design og
funksjonsmessig å tilpasse seg markedets
behov. For å unngå skader og

reklamasjoner skal man både ved bruk av
produktene og ved rengjøring av
produktene ta visse forholdsregler.
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Vedlikehold av stein‐/marmorservant
For å opprettholde kvaliteten i servanten, tørk av med en myk klut etter bruk.
Rens jevnlig med marmor rens. Tørk av med tørr klut etter rengjøring.
Unngå å fylle servanten med vann hvis dette ikke er nødvendig. Unngå
vaskemidler i servanten. Bruk ikke væsker som inneholder fargestoffer, da
steinen enkelt kan absorbere fargen.
Rengjøringsmidler som inneholder syrer kan lett etse overflaten på servanten.
Rengjør, poler og rens med produkter beregnet for materialer av
naturstein/marmor.
Tørk av servanten ofte, slik at det ikke dannes belegg fra såpe og skum.
Med riktig pleie, kan servanten være en fremhevende faktor på badet ditt i
mange år fremover.
Vedlikehold av resinservant
Servanter av resin består av en blanding av resin, kalsiumkarbonat,
silisiumdioksyd og med et gelcoatlag på overflaten.
Rengjør med vann og et mildt, flytende og mykt vaskemiddel.
Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder grove slipemidler, sterke syrer,
ammoniakk eller klor, da dette kan skade servanten.
Det er mulig å reparere små riper i overflaten.
Bruk sandpapir (1500p) for å fjerne ripen. Bruk deretter bil‐ eller messing polish
å gjenopprette den blanke overflaten i servanten.
Vedlikehold av porselenservant.
Servantene er laget av glasert porselen, er enkle å rengjøre og holder seg like
pene år etter år.
Porselen er et naturlig materiale, noe som gjør at dimensjonene på
porselensproduktene våre kan variere noe (omtrent 2 ‐ 4 %).
Ta hensyn til dette når du måler opp baderommet ditt.
Rengjør med vann og et mildt, flytende og mykt vaskemiddel.
Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder grove slipemidler, sterke syrer,
ammoniakk eller klor, da dette kan skade servanten.

