Katrin-dispensrar i rostfritt stål
EGENSKAPER OCH RENGÖRINGSANVISNINGAR
ALLMÄNNA EGENSKAPER
Katrin-dispensrar i rostfritt stål är tillverkade av AISI 304-stål, även känt som 18-8 (som avser
dess krom- och nickelinnehåll). Uppfyller ISO-standard typ 11.
Den tjocklek som Katrin använder är 0,8 mm. Den kan dock ibland uppgå till 1,5 mm.
Denna typ av stål är icke-järnhaltigt. Du kan testa detta genom att placera den nära en magnet. Magneten
kommer inte att fastna. På järnhaltigt stål, som riskerar att rosta, fastnar den.
Den typ av rostfritt stål som används för Katrin-dispensrar i rostfritt stål är mycket motståndskraftigt mot
atmosfärisk korrosion, miljöer med neutral fuktighet, alkalisk korrosion, sura (icke-klorerade) miljöer och ger
god motståndskraft mot korrosion vid temperaturer på upp till 900 ºC.
RENGÖRINGSANVISNINGAR
REGELBUNDEN RENGÖRING
Rengöringsmedel:

Mild flytande tvål och vatten.

Rengöringsmetod:

Använd en dammtrasa, disktrasa eller mjuk svamp som doppas i tvålvatten. Torka av den behandlade ytan.
Om produkten utsätts för ogynnsamma miljöer, såsom salt (nära havet), hög luftfuktighet, klorerade miljöer
(simbassänger), hårt vatten osv. rekommenderas ytterligare behandling utöver den vanliga rengöringen där en
hushållsprodukt som innehåller kisel appliceras.

FLÄCKAR MED MEDELHÖG BESTÄNDIGHET – FINGERAVTRYCK
Rengöringsmedel:

Samma som ovan eller en hushållsprodukt särskilt avsedd för rostfritt stål.

Rengöringsmetod:

Gör på samma sätt som vid vanlig rengöring. Om du använder särskilda hushållsprodukter ska du följa
tillverkarens anvisningar och se till att produkten är i flytande form eller i krämform. Om sprej används
ska den sprutas på en trasa och inte direkt på ytan som ska behandlas.

FLÄCKAR MED HÖG BESTÄNDIGHET – BLEKNING PÅ GRUND AV ATMOSFÄRISKA MEDEL
Rengöringsmedel:

Om behandlingarna ovan inte ger tillfredsställande resultat, använd varsamt hushållsprodukter för rengöring
av krom, avfettningsmedel eller lösningsmedel. Använd aldrig produkter som är avsedda för tenn eller koppar,
eftersom de kan påverka stålets färg.

Rengöringsmetod:

Gör på samma sätt som vid vanlig rengöring. Om du använder särskilda hushållsprodukter ska du följa
tillverkarens anvisningar och se till att produkten är i flytande form eller i krämform.
Prova på en liten del innan du behandlar hela den drabbade ytan.

MINERALFLÄCKAR – KALK ELLER HÅRT VATTEN
Rengöringsmedel:

Späd 5 % vitvinsvinäger i vatten.
Hushållsprodukter särskilt avsedda för behandling av kalkavlagringar med kiselskyddande bas (som innehåller
ättiksyra eller fosforsyra).

Rengöringsmetod:

Gör på samma sätt som vid vanlig rengöring. Om du använder särskilda hushållsprodukter ska du följa
tillverkarens anvisningar. Prova på en liten del innan du behandlar hela den drabbade ytan.

ROSTFLÄCKAR – SOM UPPSTÅTT TILL FÖLJD AV RENGÖRING MED OLÄMPLIGA PRODUKTER
Olämplig produkt:

Om stål rengörs med saltsyra eller klorbaserade blekmedel kan rost uppstå. Detsamma gäller om
produkter med saltsyrebas används. Kontrollera rengöringsprodukternas ingredienser noggrant.

Rengöringsmedel:

Använd någon av lösningar som nämns ovan (undvik de olämpliga produkterna).

Rengöringsmetod:

Polera försiktigt med önskad lösning, i samma riktning som mönstringen eller linjerna.
OBS! Denna metod ska endast användas för satinmatterad yta (grovpolerad yta), aldrig för blanka ytor
(högpolerad yta).

ALLMÄNNA ANVISNINGAR
Före behandling ska plastskyddet avlägsnas helt från det rostfria stålet | Tryckta märken lossnar lätt när ovanstående processer tillämpas. Undvik därför, om möjligt, applicering på
logotyper och andra tryckta märken. Använd, som regel, endast mjuka trasor som doppats i tvålvatten | Torka alltid av den behandlade ytan med en mjuk trasa | Vissa behandlingar
kan förändra dispenserns ytskikt. Det kan därför vara nödvändigt att behandla hela dispensern. Använd inte grova trasor, pappersdukar eller skursvampar | Använd aldrig lut,
produkter baserade på hypokloritlösning, vätskor som innehåller starka syror, produkter som vanligen används för golv- och väggrengöring, produkter som innehåller saltsyra eller
produkter som innehåller bensin vid rengöring | Var särskilt uppmärksam på rengöringsprodukternas komponenter, särskilt de som är avsedda för rengöring av badrum | Polera, i
undantagsfall, mycket avgränsade områden och oerhört försiktigt. Använd därefter en mjuk trasa doppad i tvålvatten och torka av.
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