Pokyny pro čištění sprchových žlabů a roštů TECEdrainline
Sprchové žlaby TECEdrainline jsou kvalitní výrobky. Všechny žlaby a rošty jsou vyrobeny z vysoce jakostní nerezové
oceli, poskytující nejvyšší úroveň odolnosti společně s velmi dobrými hygienickými vlastnostmi (použitý materiál:
1.4301 / 304 / X5CrNi18-10, běžně nazývaný jako V2A = nerezová ušlechtilá ocel).
Aby bylo zajištěno, že si povrchy sprchových žlabů a roštů dlouhodobě zachovají svůj původní vzhled, je nutné věnovat
pozornost následujícím doporučením:
Při čištění nerezových ploch nikdy nepoužívejte drátěnky, abrazivní houbičky, ani žádné jiné tvrdé předměty.
Vyhněte se také používání bělidel, silných kyselin a prostředků na bázi chlóru!

Čištění sprchového žlabu
 Odstraňte rošt pomocí přiloženého zvedacího nástroje.
 Viditelné plochy čistěte vždy pomocí měkké látky.
Používejte pouze teplou vodu a šetrné čisticí prostředky
pro domácnost. Po vyčištění musí být všechny povrchy z
nerezové oceli důkladně opláchnuty vodou.

Čištění roštu
Zde se čištění liší v závislosti na typu použitého roštu:
 Nerezový designový rošt: Vyčistěte rošt měkkým hadříkem. Používejte pouze teplou vodu a šetrný čisticí
prostředek pro domácnost.
 Nerezový rošt s vloženou dlažbou: V roštu je obvykle použita stejná dlažba, jako na podlaze sprchového koutu.
Z tohoto důvodu by se měl rošt čistit stejným způsobem, jako podlahová krytina. Pro více informací se obraťte
na svého dodavatele dlažby nebo obkladače. Nerezové plochy roštu s vloženou dlažbou by měly být po čištění
důkladně opláchnuty vodou.
 Nerezový rošt se skleněným povrchem: Skleněný rošt by měl být čištěn měkkým hadříkem a teplou vodou.
Můžete také použít šetrný, bezbarvý čistič na skleněné plochy.
Vyčištěný rošt jednoduše vraťte zpět do těla sprchového žlabu.

Čištění sifonu
Aby se předešlo ucpání sifonu, doporučuje se jeho pravidelné čištění. Při čištění proveďte následující:
 Odstraňte rošt z těla sprchového žlabu (pomocí zvedacího
nástroje).
 Vyjměte zápachovou uzávěru z odpadu a důkladně ji
vypláchněte.
 Poté propláchněte odtok.
Sprchový žlábek je navržen tak, aby bylo možné čistit odpad
pomocí ruční čistící spirály. Na vnitřní straně odpadu najdete označení, které ukazuje směr odtoku.
Poznámka: Silikonová těsnění okolo sprchového žlabu a v prostoru sprchy by měla být v pravidelných intervalech
kontrolována, zda poskytují odpovídající vodotěsnost. V případě potřeby je nutné je nahradit.
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Další poznámky
Ačkoliv je produkt vyroben z vysoce kvalitní nerezové oceli, může dojít vlivem nesprávného zacházení k zhnědnutí jeho
povrchu:
 To může mít následující příčiny: důsledky výstavby, např. působení cementu, vápna anebo čisticích prostředků
(odstraňovač cementu, čističe na bázi octa atd.).
 Koncentrovanými účinky chlóru nebo kyselin, zejména pak kyseliny chlorovodíkové, např. prostřednictvím čisticích
prostředků.
 Rzí nanesenou jinými kovy zvenčí, např. třískami při broušení, řezání anebo odstraňování usazenin pomocí abrazivních materiálů, ocelové vlny nebo drátěných kartáčů.
 Nedostatečným čištěním nebo proplachováním (případně účinkem zbytků čisticích prostředků).
Pokud i přes všechna preventivní opatření dojde ke změně barvy nerezové oceli, můžete toto nežádoucí zabarvení
odstranit pomocí leštící pasty.
Upozornění: Používejte leštící pastu pouze ve směru kartáčování povrchu nerezové oceli!

Náhradní díly
Jestliže při čištění dojde k poškození jednotlivých dílů, nebo ztrátě malých částí, můžete si je objednat u vašeho
instalatéra:
 Distanční svorky
Obj. č. 668016
 Duté podpěry pro „plate“ rošt pro vložení dlažby
Obj. č. 668020 (od srpna 2007)
Obj. č. 668024 (do srpna 2007)
 Zvedací nástroj pro rošt
Obj. č. 668014
 Zápachová uzávěra
Obj. č. 668010, -11, -19, -25 (v závislosti na typu sifonu)
 Těsnění zápachové uzávěry
Obj. č. 668012
 Těsnění mezi kanálem a odpadem
Obj. č. 668013
Pokud kvůli vlasům dochází k častému ucpávání odpadu, pak se doporučuje použití lapače vlasů:
 Sítko na vlasy

Obj. č. 660005

U sprchových koutů, které jsou jen zřídka používány (například v rekreačních zařízeních) se doporučuje použití zápachové uzávěry s membránou. Tím se výrazně zabraňuje vysychání sifonu a šíření nepříjemného zápachu:
Obj. č. 660015, -16, -17, -18 (v závislosti na typu sifonu)

AT460 001 02 a

 Zápachová uzávěra s membránou
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