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Rekommendation för rengöring av
Hansgroheprodukter
Moderna badrums- och köksarmaturer samt duschar tillverkas idag 
av mycket olika material för att tillfredsställa marknadens behov när 
det gäller design och funktion. För att undvika skador och reklama-
tioner är det viktigt att tänka på vissa förhållningsregler både vid 
användning och rengöring.

Vid rengöring av blandare och duschar
ska följande principiellt beaktas:
• Endast rengöringsmedel som uttryckligen är avsedda för detta  
 område får användas.

• Rengöringsmedel som innehåller saltsyra, myrsyra, klorblekning  
 eller ättiksyra får inte användas eftersom de kan förorsaka  
 omfattande skador.

• Rengöringsmedel som innehåller fosforsyra får endast användas i  
 vissa fall.

• Det är generellt inte tillåtet att blanda rengöringsmedel.

• Slipande rengöringsmedeltillsatser och produkter som odugliga  
 skurmedel, rengöringssvampar och dukar i mikrofiber får inte  
 heller användas.

• Bruksanvisningarna som följer rengöringsmedlen måste  
 ovillkorligen följas.

• Rengöringen ska utföras med föreskriven mängd rengöringsmedel  
 och verkningstid samt objektspecifikt och enligt behov.

• Regelbunden rengöring hjälper till att förhindra uppkomst av  
 kalkavlagringar.

• Vid sprayrengöringen ska rengöringsmedlet aldrig sprutas på 
 Hansgrohe produkterna eftersom spraydimman tränger in i 
 öppningar och spalter på produkterna vilket kan leda till skador. 
 Spraya medlet på rengöringsduken och rengör med denna.

• Efter rengöringen måste man spola av med riklig mängd klart  
 vatten för att få bort alla kvarvarande produktrester  
 (från rengöringsmedel).

• Det är inte tillåtet att använda ångrengöring då de höga tempera- 
 turerna kan skada produkterna.

Viktiga hänvisningar
Även rester från hygienprodukter som t.ex. flytande tvål, schampon, 
duschgel, hårfärgningsmedel, parfymer, rakvatten och nagellack 
kan orsaka skador. 

Även här gäller: spola bort alla rester med vatten efter användning.

Rengöringsmedel eller kemikalier får inte heller lagras under pro-
dukterna, t.ex. i ett skåp under tvättstället. Avdunstningarna kan då 
skada produkterna.
Rengöringsmedlens verkan gör att skador på redan angripna ytskikt 
förvärras.

Delar med skadat ytskikt
måste bytas ut, eftersom
annars risk för skada på
person föreligger.

Skador som förorsakas av felaktig hantering omfattas inte av garantin.

QuickClean
Med QuickClean, den manuella rengöringsfunktionen, är det lätt att 
befria strålkanalerna från kalk - de ska bar gnuggas.
(Bild 1)
Enkelt att göra rent: det är lätt att ta bort kalk från nopporna.
(Bild 2)

Garanti
Hansgrohe garanterar användarna att den här produkten inte har 
några tillverkningsfel. Om ett fel ändå uppträder inom fem år från 
inköpsdatum kommer Hansgrohe att åtgärda detta utan kostnad. 
Du hittar förutsättningar och detaljer beträffande garantin på 
www.hansgrohe-int.com/guarantee. Kontakta din avtalspartner för 
att utnyttja dina rättigheter i samband med garantin. Denna garanti 
berör inte konsumenträttigheterna enligt den aktuella, nationella 
lagstiftningen.
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