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INSTRUKCJA
UTRZYMANIA W CZYTSOŚCI ORAZ WARUNKI GWARNACJI
DLA ŚCIAN SYTEMU SANIPOL®V20
System kabin sanitarnych SANIPOL® stosuję się wyłącznie w pomieszczeniach o normalnej
temperaturze i wilgotności powietrza, przy czym zagwarantowana musi być wystarczająca wentylacjagrawitacyjna lub mechaniczna, w pomieszczeniach w których kabiny są zamontowane.
Warunki utrzymania czystości i konserwacji :
a) zawiasy:
 smarować suchym smarem lub innym środkami smarnymi co 6 miesięcy
b) klamki, rozety i zamki:
 sprawdzać luzy osiowe rygla/zamka i rozety co 6 miesięcy
 „języki” zamkowe (zamka/ rygla) smarować smarem lub innym środkami smarnymi co 6
miesięcy
c) powierzchnie ścian i drzwi:
 utrzymywać w czystości stosując ogólnie dostępne płyny do mycia w/g przepisu ich
stosowania ( myć lekko wilgotną ścierką i wytrzeć do sucha )
 w przypadku wystąpienia na ściankach zabrudzeń o większym nasyceniu, stosować mleczka
czyszczące wg przepisu ich użycia, unikając zbyt intensywnego tarcia, które może
spowodować uszkodzenie powierzchni
d) profile aluminiowe:

powierzchnie profili aluminiowych czyścimy okresowo, stosując ogólnie dostępne
płyny do mycia w/g przepisu ich stosowania
e) elementy ze stali nierdzewnej ( zawiasy , klamki, stopy):
Stal nierdzewna posiada na całej swojej powierzchni naturalną warstwę tlenku, która zabezpiecza stal
przed korozją. Dla zachowania przez stal w czasie eksploatacji pierwotnego wyglądu i odporności na
korozję, należy uwzględnić następujące wskazówki:





chronić stal nierdzewną przed jakimkolwiek kontaktem ze stalą węglową, używać czystych,
specjalistycznych narzędzi przeznaczonych wyłącznie do stali nierdzewnej.
do czyszczenia używać szczotek ze stali nierdzewnej albo specjalistycznej włókniny
do czyszczenia pneumatycznego strumieniowo-ściernego nie używać kulek które przedtem
wykorzystywany były do czyszczenia stali węglowej.
nigdy nie wolno używać kwasu solnego do usuwania osadów zaprawy cementowej, zaprawę
trzeba spłukać przed stwardnieniem, używając czystej zimnej wody.

Nie wolno stosować do mycia ścian kabin sanitarnych myjek ciśnieniowych.
ZAPOBIEGAWCZE MYCIE WODĄ
Dla utrzymania atrakcyjnego wyglądu elementów ze stali nierdzewnej oraz kabin zaleca się ich
regularne mycie.
Najlepiej przetrzeć powierzchnię wilgotną ścierką, z użyciem ciepłej wody
z dodatkiem łagodnego detergentu. Następnie powtórzyć tę czynność
bez użycia środków
chemicznych, po czym wytrzeć do sucha!
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Wygląd powierzchni można poprawić stosując profesjonalne kosmetyki do stali nierdzewnej.
Mycie powinno usuwać brud i osady, które pozostawione zbyt długo na powierzchni stali nierdzewnej,
mogą zainicjować korozję i zmatowienie powierzchni.
W silnie zanieczyszczonym środowisku mycie powinno być wykonywane częściej. Częstotliwość mycia
należy ustalić doświadczalnie.
UWAGI I ZASTRZEŻENIA:
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń z tytułu:
 podciągania się na zwieńczeniach nad otworem drzwiowym, oraz ścianach zabudowy,
 jeździe i huśtaniu się na drzwiach, lub innych elementach zabudowy,
 uszkodzeń z powodu uderzenia, kopania, itp.
 innych uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania,
 odkształceń i innych uszkodzeń z powodu braku, niewydolnej lub niesprawnej wentylacji,
 samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw,
przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
 uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych lub celowego uszkodzenia kabiny,
 obniżania się jakości produktu spowodowanego naturalnym procesem zużycia, np.
zarysowania powierzchni kabiny i inne ślady użytkowania,

Niniejszą instrukcję należy przedłożyć osobom odpowiedzialnym za konserwację.
Niestosowanie się do powyższych zaleceń powoduje automatycznie utratę gwarancji
i nieuwzględnienie ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.
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