
Traducere din limba germană în limba română 
 

INSTRUCŢIUNI DE ÎNGRIJIRE ŞI ÎNTREŢINERE PENTRU: 
 

CERAMICĂ SANITARĂ 

 
 
ÎNTREŢINERE ZILNICĂ 
 
Utilizați pentru curățenia zilnică soluții de curățare a instalațiilor sanitare disponibile în comerț. Depunerile de calcar și 
resturile de săpun pot fi îndepărtate de exemplu cu soluții anticalcar disponibile în comerț sau cu soluții de curățare pe 
bază de oțet. 
Asigurați-vă că nici armătura cromată și nici supapa de scurgere nu intră în contact cu aceste soluții de curățare. 
 
CONTAMINARE MAI INTENSĂ CU IMPURITĂŢI 
 
În caz de contaminare mai intensă cu impurități, recomandăm utilizarea de soluții delicate de curățare a băilor sau soluții 
delicate de curățare de uz universal. Reziduurile de adeziv pot fi îndepărtate de dumneavoastră cu soluție de curățare a 
suprafețelor de sticlă. 
 
PILITURĂ ŞI RESTURI DE ADEZIV 
 
Pilitura de pe suprafața ceramică, rezultată prin contactul cu obiecte metalice, de exemplu oțel, alamă sau cupru, este 
evidențiată în baza punctelor sau a liniilor de culoare gri sau neagră. Aceste urme, care pot prezenta un aspect foarte 
apropiat de cel al fisurilor, nu pot fi îndepărtate cu soluții obișnuite de curățare. Pentru eliminarea acestor urme se 
recomandă nisip cuarțos sau soluții pentru suprafețe ceramice. În caz de utilizare repetată, aceste soluții pot ataca 
suprafața ceramică. Din acest motiv, această metodă trebuie utilizată doar local și nu pentru curățarea de ansamblu a 
suprafețelor ceramice. 
 
ÎNTREŢINEREA SUPRAFEŢELOR 
 
Suprafața tuturor produselor ceramice sanitare este alcătuită dintr-un strat subțire, similar sticlei, reprezentat de glazura 
refractară. Această suprafață este dură și impermeabilă. Ca urmare a suprafeței sale netede și ușor de îngrijit, reprezintă  
alegere foarte bună pentru baie și WC. 
Evitați distrugerea acestei, de exemplu prin căderea de obiecte dure sau ascuțite (tuburi de deodorant sau sticluțe de 
parfum, etc.). Astfel de șocuri pot conduce la formarea de fisuri și avarii ale suprafeței, care nu pot fi remediate. 
 
ATENŢIE 
 
În ciuda glazurii impermeabile, vă rugăm să nu utilizați următoarele soluții de curățare pentru curățenia zilnică: 
 
- Creme abrazive sau pulbere abrazivă 
- Soluție de curățare a scurgerilor (concentrată) 
- Soluții agresive de curățare, soluții caustice și înălbitori 
- Soluții de curățare a suprafețelor de oțel, soluții cu așchii fine de oțel, bureți de sârmă 
- Curățare mecanică (obiecte cu canturi ascuțite, de exemplu cuțite, șpacluri, etc.) 
 
 
  
În toate situațiile respectați instrucțiunile producătorilor cu privire la 
toate soluțiile de curățare. 

 
 


