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Krómozo felületek karbantartási utasítása / Maintenance of the chrome covered surface
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1. Tilos az erős tisztítószerek használata! Az ugyanis a
króm bevonattal reakcióba léphet, így a felület
veszíthet a fényességéből, illetve foltos is maradhat a
kezelt felület! Ilyen pl. a háztartási sósav is, ami egy
pillanat alatt leoldja a króm réteget.

1. Do not use harsh detergents! It can be reacting with
chrome-covered plating, giving the surface it
may lose its brightness or it may remain stained
surface! Such as also household hydrochloric
acid, which is one instantly dissolves the
chrome-covered plating.

2. Tilos a szemcsés anyagú tisztítószerek használata!
A krómozott tárgyakat soha ne tisztítsuk szemcsés
anyaggal, mint például sóval, vagy mosószódával,
mert könnyen megkarcolhatja a króm bevonatot!
3. Nem szükséges költséges tisztítószerek vásárlása
krómozott tárgyaink ápolásához!
3. Javasolt a krómozott tárgyak ápolása otthoni
tisztítószerekkel, folyadékokkal mint pl. mosogatószer,
citrom, kóla, ecet, szalmiákszesz, alkohol.
4. Erősebb, makacsabb foltok ellen a krómozott tárgyak
ápolásánál a lemosást követően utólag töröljük át
alkoholos ronggyal a felületet, és a foltok eltűnnek.

2. Do not use granular cleaning agents! Never should
be cleaned chrome-covered plating objects with
substances like salt, soda or any abrasive
material, because you can easily scratch the
chrome plating!
3. No need to buy expensive cleaning products for our
chrome-plated items!
3. It is recommended to keep chrome-plated items with
home detergents, liquids such as detergent,
lemon, cola, vinegar, household ammonia,
alcohol.
4.

5. Krómozott tárgyak csillogásához szalmiákszesszel
átitatott törlőronggyal kell a felületetket alaposan
átdörzsölni (figyelembe véve az előző pontokat)!
6. Vízköves krómozott felület esetén (főleg fürdőszobai
csapok, lereesztők esetében) ecettel, vagy kifacsart
citrom levével könnyen eltávolítható a vízkő.
Használatánál hagyjuk a vízköves felületen az ecet
vagy kifacsart citromlevet amíg fel nem oldódik a
vízkő, majd öblítsük le tisztára vízzel, majd töröljük át
egy száraz ronggyal (a fenti pontok figyelembe
vételével)!
A helytelen vagy szakszerűtlen tisztításból
eredő károkért a gyártó és forgalmazó
nem vonható felelősségre.

After cleaning For difficult stains on a
chrome-plated object surface, wash it afterward
with alcohol on it and stains disappear.

5. For the resulting of lustering of the chrome-covered
plating it is need household ammonia-soaked
wiping cloth the surface thoroughly rub (taking
into consideration account the previous points)!
6. In case of chrome-plated surface (mainly bathroom
taps or drains) vinegar or lemon juice can easily
remove the limescale. When using, leave the
vinegar or squeezed lemon juice on the
limescale surface until dissolved in limescale,
then rinse with clean water and then wipe with a
dry cloth (taking into consideration account the
previous points)!

The manufacturers and/or distributor cannot be
held liable resulting from incorrect or
improper cleaning for any damage suffered

