
PŘEDEJTE UŽIVATELI 
 

Čištění a údržba techniky 
Plastové povrchy, komaxit: 
Běžné znečištění čistěte pomocí běžného detergentu (ve vodě rozpustné čisticí prostředky pro domácí použití 
v koncentraci podle návodu na etiketě), nebo pomocí roztoku tekutého mýdla, který naneste na měkký hadřík či 
houbičku a suchým hadříkem vysušte. 
Nikdy na plastové povrchy nepoužívejte abrazivní materiály (písky apod.)! Nepoužívejte ani technické 
prostředky jako jsou rozpouštědla (benzín, aceton), nitroředidla, zásadité prostředky (např. na bázi 
čpavku), kyselé prostředky (na bázi kyseliny sírové apod.), ředidla a jiné agresivní látky, které by mohly 
způsobit neopravitelné poškození povrchu! Nepoužívejte ani takové pomůcky, které mohou povrch 
poškrábat, např. brusný papír a drátěnky. 
 

Chromované povrchy: 
Na čistění používejte mýdlo nebo stolní ocet, opláchněte vlažnou vodou a utřete měkkým hadříkem. Povrch je 
potřebné utřít do sucha, aby se zabránilo vzniku minerálních usazenin. 
Zásadně nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují kyselinu solnou, chlor, tvrdé nebo abrazivní 
částice nebo leštidla s žíravými nebo alkalickými přísadami! Na povrchu se mohou objevit tmavé skvrny 
a může dojít k narušení chromovaného povrchu! 
 

Nerezové povrchy:  
Po dobu používání zařizovacích předmětů z nerezové oceli je potřebné provádět jejich průběžné čistění a 
údržbu. Prodlužuje se tak životnost těchto předmětů a předchází se tím nežádoucí korozi.  
Na ošetřování nerezové oceli jsou vhodné kartáče s přírodními a umělými štětinami, textilie z přírodních a 
chemických vláken, utěrky z mikrovláken, umělé rouno, přírodní kůže, savé utěrky z viskózy, houbičky, 
vysokotlaké a paroproudové čističe, atd. Naopak nevhodné je použití ocelových kartáčů, abrazivního, brusného a 
lešticího prášku, brusného papíru. Tyto prostředky mohou materiál poškodit a poškrábat.  
Na odstranění skvrn postačují přírodní prostředky, jako je octový roztok (20% ocet / 80% voda). Zubní pasta je 
ideálním čisticím prostředkem pro odstranění povlaků a zmírnění lehkých škrábanců. Čisticí prostředky pro 
domácnost a na umývání oken jsou pro ušlechtilou ocel též vhodné (s výjimkou abrazivních prostředků, které 
povrch obrušují). Na trhu jsou dostupné prostředky přímo určené na čistění a údržbu nerezových materiálů. 
 

Na čistění a leštění nerezových povrchů doporučujeme používat speciální přípravky určené pro 
tento účel.  
 
Po vyčištění povrchu se doporučuje oplachování čistou vodou. 
Do dávkovačů tekutých mýdel se doporučuje používat tekuté mýdla, určená do dávkovačů mýdel a bez 
zvýšeného obsahu soli, která je vůči nerezové oceli agresivní. Doporučené pH je 6,5 - 7,5. 
Pokud se vyskytne koroze na povrchu nerezové oceli, je to tzv. druhotná (přijatá) koroze. Na povrchu zůstaly jiné 
materiály, které podléhají korozi. Nejčastěji se koroze může objevit na místech, kde se usazují nečistoty (záhyby, 
oblast dávkovací pumpy, apod.). Tuto korozi lze odstranit výše popsaným způsobem čištění. Koroze na povrchu 
nerezových částí se může objevit v případě působení kapalných nebo plynných agresivních látek v prostředí. 
Zásadně proto nepoužívejte v prostředí čisticí přípravky obsahující kyseliny, chlornany, jejich 
kombinace, nebo volný chlor s koncentrací nad 1mg / L. 
V případě zanedbání údržby může při dlouhodobém působení agresivních látek dojít k trvalému poškození 
výrobků z nerezové oceli. Pro agresivní prostředí (např. vnitřní instalace, kde jsou nepříznivé podmínky bazénové 
vody a prostředí) doporučujeme výrobky z nerezové oceli AISI 316 (s obsahem molybdenu). 
 

Nerezová ocel není materiál, který nerezaví. Je to materiál s vysokou odolností vůči korozi. 
Příčina koroze této oceli zpravidla není ve vlastním materiálu, ale většinou z okolního prostředí. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Upozornění 
V případě málo frekventovaného používání dávkovačů pravidelně oplachujte pumpy teplou vodou. Předejdete 
ucpání pumpy.  
V případě občasného používání vyprázdněte dávkovač a propláchněte ho teplou vodou. Předejdete vytváření 
usazenin a nežádoucí korozi kovových částí dávkovačů. 
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