
Mind az üvegfelületek, mind a műanyag elemek 
és az alumínium profilok tisztítására is a gyártó 
által javasolt tisztítószereket célszerű használni. 
Ezek a RADAWAY GLASS CLEANER tisztítószer és 
a RADAWAY GLASS PROTECTOR impregnáló.

A termék rutinszerŰ tisztításA 

Ajánlott, hogy a kabin közvetlenül minden zuhany-
zás után ki legyen tisztítva a következők szerint: A 
kabin belső felületeit tiszta vízzel öblítse le, majd 
a vízcseppeket kézi gumilapáttal húzza le. 

A króm felületeket, lakkozott profilokat puha tör-
lőronggyal törölje szárazra. Mind az üvegfelületek, 
mind a műanyag elemek és az alumínium profilok 
tisztítására is a gyártó által javasolt tisztítósze-
reket célszerű használni. Kerülje csiszolópaszta, 
hígítószer,  aceton, foszforsav es klórtartalmú 
fertőtlenítőszerek alkalmazását. A használattal 
és karbantartással kapcsolatos egyéb kérdésével 
forduljon a forgalmazóhoz bizalommal. 

A termék AlApos tisztításA, kArbAntArtásA 

A tisztítás ajánlott gyakorisága: a használat mérté-
kétől és a víz minőségétől függően hetente vagy 
havonta egy alkalommal. A kabin belső felületeit 
RADAWAY GLASS CLEANER tisztítószerrel perme-
tezze be. Ahol vastagabb a vízkőréteg puha pamut 

ronggyal törölje át a felületet, akár úgy is, hogy a 
kendőre is permetez a tisztító szerből.

Figyelem! A Glass Cleaner tisztítószert ne hagyja 
10 percnél tovább hatni! Miután áttörölte vegy-
szerrel a tisztítandó felületet, vízzel öblítse azt le. 
A vízcseppeket kézi gumilapáttal húzza le. A kül-
ső felületeken is elvégezheti a tisztítást a padlóra 
távozó vízmennyiségre figyelemmel. A króm felü-
leteket, lakkozott profilokat puha törlőronggyal 
törölje szárazra.

A zuhanykabinok és krómozott szerelvényeik, fe-
lületeik tisztításához csak citromsav bázisú vegy-
szer használata a megengedett. Ecetsav, sósav, 
hangyasav alapú tisztítószer használata tilos, ezek 
jelentős károkat okozhatnak a krómozott felüle-
teken is. Foszfor tartalmú tisztítószer csak korlá-
tozottan használható és különböző tisztítószerek 
összekeverése szintén nem megengedett.

Próbálja ki a RADAWAy glASS PROTeCTOR 
termékünket is, és érjen el tartós hatást a  
vízkőfoltokkal szemben!

Karbantartási útmutató

Zuhanykabinok
zuhanytálcák

radaway.hu zuhanykabinok és zuhanytálcák

Karbantartási útmutató

Glass Cleaner
Zuhanykabin tisztítószer 

Glass protector
Védőbevonat-felfrissítő készítmény

AJánlott!


