INSTRUKCJA PIELĘGNACJI
ZLEWOZMYWAKÓW GRANITOWYCH
Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przekazujemy kilka wskazówek jak prawidłowo użytkować nasz
zlewozmywak, aby mógł cieszyć się Państwa uznaniem przez długi czas.
Zakupiony przez Państwa zlewozmywak objęty jest 10-letnią gwarancją.
UŻYTKOWANIE
Zlewozmywak spełnia wymagania użytkowe zgodnie z normą EN-13310
1. Nie należy stawiać gorących garnków, patelni i innych przedmiotów bezpośrednio na powierzchni zlewozmywaka
(spód patelni może rozgrzewać się do 500 st. C).
2. Gorące przedmioty należy stawiać na odpowiedniej podstawce do gorących naczyń, wykonanej z drewna lub
tworzywa sztucznego.
3. Nie należy używać zlewozmywaka jako powierzchni do krojenia.
4. Do czyszczenia zlewozmywaka nie należy używać ściernych ani metalowych czyścików, może to spowodować
ścieranie powierzchni zlewozmywaka i zwiększenie podatności na częstsze zabrudzenia i odbarwienia.
5. Wrzucanie ciężkich lub ostrych przedmiotów do zlewozmywaka może spowodować jego uszkodzenie.

UWAGA! Czyszczenie zlewozmywaka tabletkami do zmywarek, odkamieniaczami, środkami do udrażniania rur,
środkami do czyszczenia toalet lub innymi o przeznaczeniu nie związanym z utrzymaniem czystości zlewozmywaka
może spowodować nieodwracalne uszkodzenie zlewozmywaka.
CZYSZCZENIE
1. Zlewozmywak po każdym użytkowaniu należy myć ciepłą wodą, płynem do mycia naczyń oraz miękką ściereczką.
2. W skutek codziennego użykowania zlewozmywaka, na jego powierzchni a szczególnie na jego dnie, mogą pojawić
się osady wapnia, które z czasem będą coraz większe. Zaleca się 2 razy w tygodniu dokładne mycie szorstką stroną
gąbki, mocno wycierając zabrudzoną powierzchnię środkiem czyszczącym, spłukanie wodą i wytarcie do sucha. Jeśli
jest to konieczne czynność należy powtórzyć.
3. W przypadku pojawiających się często osadów z kamienia wapiennego, należy zwrócić szczególną uwagę na skład
wody w pomieszczeniach mieszkalnych. Poziom zakamienienia, nie powinien przekraczać dopuszczalnych norm
(Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 04.09.2010; DzURPNr 82, poz 937).
4. UWAGA! W celu zabezpieczenia przed nadmiernym zabrudzeniem zlewozmywaka, zaleca się raz w tygodniu
zlewozmywak przesmarować olejem jadalnym.
5. Do czyszczenia i pielęgnacji zlewozmywaków granitowych BERG zaleca się stosowanie pasty czyszczącej oraz
preparatu do impregnacji zlewozmywaków granitowych BERG
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