Stal nierdzewna - instrukcja pielęgnacji
Zapobieganie matowieniu
Stal nierdzewna jest materiałem łatwym w czyszczeniu, trwałym, zawsze eleganckim i higienicznym. Cienka
warstwa pasywna chroni ją przed korozją. Jeżeli warstwa ta ulegnie uszkodzeniu, odtwarza się samoczynnie za
pomocą tlenu pochodzącego z powietrza lub wody.
Odpowiednia pielęgnacja i czyszczenie zapewniają piękny wygląd stali nierdzewnej przez długie lata.
Regularna konserwacja zapobiega powstawaniu osadów. Utrzymuje połysk i wydłuża czas użytkowania.
Ułatwia także usuwanie plamek i nalotów. Czyścić należy po użyciu lub zanieczyszczeniu, zależnie od
warunków środowiska zewnętrzngo.

Właściwe utrzymanie
Wycierać należy zawsze zgodnie z kierunkiem ostrzenia/polerowania. Idealna do tego celu jest miękka
ściereczka skórzana, z syntetycznej wełny lub mikrofibry. Powierzchnie z wytłoczonym wzorem należy
czyścić miękką szczotką z nylonowym włosiem.
W razie konieczności można użyć:
•

Detergentu, środka do czyszczenia stali nierdzewnej/do polerowania

•

Wody z dodatkiem niewielkiej ilości octu/soku z cytryny

•

Środków czyszczących ogólnego zastosowania/ do okien niezawierających chlorków,
rozpuszczalników organicznych

Niewłaściwa pielęgnacja
Polerując nie należy wykonywać ruchów kolistych.
Nie należy używać:
•

Druciaków/szczotek stalowych, twardych lub powodujących zarysowania gąbek/szczotek.

•

Środków polerskich powodujących zarysowania lub zawierających srebro.

•

Środków do usuwania resztek cementu.

•

Środków czyszczących zawierających kwas solny, aktywny chlor lub wybielacz chlorowy
(zachodzi ryzyko korozji)
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Szybkie czyszczenie
•

Ślady palców: należy usunąć za pomocą środków polerskich z dodatkiem chromu i ściereczki

•

Tłuszcze: domowe środki czyszczące niezawierające chlorków/ środki do mycia okien

•

Osad wapienny: woda z dodatkiem niewielkiej ilości octu/ soku z cytryny lub dostępne handlowo
środki czyszczące niezawierające kwasu solnego, aktywnego chloru lub wybielaczy chlorowych.

•

Naloty: pasta do zębów. Wypłukać wodą!

Czysto i apetycznie Sztućce
•
•

Należy umyć możliwie szybko po użyciu, nie należy namaczać
Nie należy myć razem ze srebrnymi sztućcami.

•

Zarysowania/plamy należy usunąć za pomocą środków do czyszczenia stali nierdzewnej Po umyciu,

koszyk ze sztućcami należy przykryć ściereczką, aby zapobiec powstawaniu kropli. Przebarwienia na

garnkach
•

Pielęgancja stali nierdzewnej

•

Wody z dodatkiem niewielkiej ilości octu/soku z cytryny

Czyszczenie automatyczne
Deszcz zmywa grubszy brud z elementów znajdujacych się na zewnątrz. Miejsca trudno dostępne należy
od czasu do czasu przepłukać czystą wodą.
Poręcze, skrzynki pocztowe lub daszki należy przecierać wilgotną ściereczką.
Połysk stracony na skutek działania czynników środowiskowych można przywrócić za pomocą środków
polerskich zawierających chrom

Dobre rozwiązanie
Niewielkie uszkodzenia nowych lub remontowanych budynków można szybko usunąć:
•

Należy usunąć resztki wapna, cementu lub przygodne cząstki żelaza za pomocą
rozcienczonego kwasu fosforowego. Następnie obficie spłukać wodą.

•

Rozbryzgi farby lub graffitti usunąć za pomoca rozpuszczalników organicznych lub środków
czyszczących na ich bazie. Dobrze spłukać!

Gwarancja jakości
Zarejestrowane na całym świecie znaki towarowe produktów wykonanych ze stali nierdzewnej
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dostarczanych przez mających świadomość jakości producentów, przetwórców i dostawców. To
wystarcza, aby wybrać odpowiedniej do danego zastosowania jakości materiał, właściwie
przygotowany i przetworzony. Firmy używające wysokiej jakości stali, kładą nacisk na trwałe
zadowolenie klienta.

Partnerzy dostarczający wartości dodanej
Stowarzyszenie znaku towarowego "Stal nierdzewna" (WZV) przemawia w imieniu i służy pomocą firmom,
które posługują się tym znakiem jako symbolem jakości. Kontroluje ono sposób wykorzystania i karze
nadużycia. Jako pośrednik pomiędzy przemysłem, handlem i konsumentami, łączy ono dostawców i
odbiorców.

Źródło: Warenzeichenverband Edelstahl Rostfrei - www.wzv-rostfrei.de
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