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Rekommendation för rengöring av Hansgrohe-produkter

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 reklamationer är det viktigt att
tänka på vissa förhållningsregler både vid användning och rengöring.

Rengöringsmedel för armaturer och duschar
Kraftiga kalkavlagringar kan bara avlägsnas med rengöringsmedel som innehåller syror.
Tänk på följande vid skötsel av armaturer och duschar:
"     Använd bara sådana rengöringsmedel som är avsedda för detta användningsområde.
"     Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller saltsyra, myrsyra eller ättikssyra, eftersom dessa kan skada

materialen.
"     Rengöringsmedel som innehåller fosforsyra får bara användas under rätt förutsättningar.
"     Rengöringsmedel som innehåller klorblekmedel får inte användas.
"     Olika rengöringsmedel får ej blandas.
"     Använd inte rengöringshjälpmedel och liknande med slipverkan som till exempel olämpligt skurpulver,

skursvampar och mikrofiberdukar.

Rengöring av armaturer och duschar
Följ alltid rengöringsmedelstillverkarens bruksanvisning.
Det är viktigt att:
"     Rengöring sker när det behövs.
"     Anvisningarna följs för dosering och verkningstid för rengöringsmedlet och att rengöringsmedlet inte får verka

längre än nödvändigt.
"     Kalkavlagringar förebyggs genom regelbunden rengöring.
"     Spreja på trasan (duken, svampen) och inte direkt på armaturen om rengöringsmedel i spejflaska används,

eftersom sprejdimma annars kan tränga in i öppningar och spalter på armaturerna och skada dem.
"     Skölja noga med rent vatten efter rengöringen så att alla rester av rengöringsmedel avlägsnas.
"     Ångrengörare får ej användas. Den höga temperaturen kan skada produkterna.

Viktigt att veta
Även rester av hudvårdsmedel som till exempel flytande tvål, schampo och duschgel kan orsaka skador.
Även här gäller: skölj noggrant bort rester med vatten. Om ytan redan har skadats, förvärras skadorna genom
inverkan av rengöringsmedel. Delar med skadat ytskikt måste bytas ut, eftersom det annars föreligger risk för skada
på person.

Vår garanti omfattar inte skador som uppstått genom felaktig behandling.

Garanti för Hansgrohe-produkter

För produkter levererade av Hansgrohe AB gäller följande garantibestämmelser:

Generellt

Produkter eller delar av produkter, på vilka ett produktionsfel konstateras, byts ut eller repareras utan beräkning.
Vilket av dessa alternativ som kommer ifråga, avgörs från fall till fall. Returfrakten till Hansgrohe betalas av
avsändaren. Reklamationen måste anmälas inom en period av maximalt 5 år räknat från leveranstidspunkten.
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