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Συμβουλές για τη φροντίδα των προϊόντων 
DALLMER από ανοξείδωτο χάλυβα 

Πολλά από τα προϊόντα του Dallmer, όπως 
οι σχισμές αποστράγγισης για ντουσιέρες 
CeraLine, αποτελούνται από μέρη κατα-       
σκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 304.  
Ο ανοξείδωτος χάλυβας χρησιμοποιείται στις 
κατασκευές όπου απαιτείται προστασία από 
τη διάβρωση, ελκυστική αισθητική και υψηλές 
προδιαγραφές υγιεινής. Η ανθεκτικότητα του 
υλικού στη διάβρωση οφείλεται στο στρώμα 
οξειδίου του χρωμίου το οποίο σχηματίζεται 
και πάλι όταν καταστραφεί. Αυτό σημαίνει ότι 
κάτω από φυσιολογικές συνθήκες η σκουριά 
δεν είναι πρόβλημα για τον ανοξείδωτο 
χάλυβα 304.

Παραδείγματα εφαρμογών

Καθαρισμός σχισμής CeraLine κατασκευασμένης 
από ανοξείδωτο χάλυβα 304

Καθαρισμός καλύμματος CeraLine Brushed 
κατασκευασμένης από ανοξείδωτο χάλυβα 304

Παρόλα αυτά, είναι πιθανό ο ανοξείδωτος 
χάλυβας να φαίνεται σκουριασμένος: 
Συχνά στις οικοδομές και αλλού, υπάρχουν 
ξένα σώματα με περιεκτικότητα σε σίδηρο. 
Αυτά τα σωματίδια προσκολλώνται στην 
επιφάνεια του υγειούς ανοξείδωτου και 
προκαλούν αυτό που είναι γνωστό σαν 
εξωτερική σκουριά.

Αυτή η φαινομενική σκουριά μπορεί να 
αφαιρεθεί εύκολα χρησιμοποιώντας το 
σετ συντήρησης ανοξείδωτου χάλυβα 
Dallmer, επιτρέποντας στην επιφάνεια να 
αναγεννηθεί ξανά.

Ιδιότητες υλικών
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Βασικός καθαρισμός
Τα υπολείμματα από κόλλες και άλλα δομικά 
υλικά (σταγόνες από τσιμέντο, πιτσιλιές 
από μπογιά) μπορούν να οδηγήσουν στη 
διάβρωση, και το πρώτο βήμα είναι ο πλήρης 
καθαρισμός τους. Μη χρησιμοποιείτε 
μεταλλικά εργαλεία ή καθαριστικά που 
περιέχουν υδροχλωρικό οξύ. Είναι καλύτερα 
να χρησιμοποιείστε μια ξύλινη σπάτουλα για 
να τα αφαιρέσετε προτού στερεοποιηθούν. 
Αφαιρέστε κομμάτια μπογιάς χρησιμο-
ποιώντας νέφτι.

Εφαρμογές
Για να αφαιρέσετε την επιφανειακή σκουριά 
και βρωμιά, εφαρμόστε το καθαριστικό 
χρησιμοποιώντας ένα υγρό σφουγγάρι 
γυαλίσματος και απλώστε το κατά μήκος 
εφαρμόζοντας ελαφριά πίεση ώσπου να 

αφαιρεθούν όλες οι κηλίδες. Αφαιρέστε τις 
επίμονες ακαθαρσίες τρίβοντας δυνατά με 
πανί γυαλίσματος ή με σφουγγάρι. Μετά 
τον καθαρισμό, αφαιρέστε το κατάλοιπο του 
προϊόντος με νερό και ξαναστιλβώστε αν 
χρειάζεται.

Η συμβουλή μας: Ο συχνός καθαρισμός 
με το σετ καθαρισμού ανοξείδωτου χάλυβα 
εξασφαλίζει ότι οι ανοξείδωτες επιφάνειες θα 
παραμείνουν όμορφες.

Όλα τα προϊόντα DALLMER είναι σχεδια-
σμένα για μακροχρόνια χρήση με εγγυημένη 
τέλεια λειτουργικότητα για πολλά χρόνια. Η 
σωστή φροντίδα των επιφανειών τους τα 
κάνει να φαίνονται σαν καινούργια και μετά 
από πολλά χρόνια.

Καθαρισμός με το σετ καθαρισμού ανοξείδωτου χάλυβα DALLMER

Σετ καθαρισμού χάλυβα Dallmer
Για τον καθαρισμό και τη φροντίδα των ανοξείδωτων 
επιφανειών. 
Περιλαμβάνει: - 100ml ειδικού καθαριστικού
 - Σφουγγάρι

 - Ύφασμα καθαρισμού για
            δύσκολες βρωμιές
 - Οδηγίες εφαρμογής 

Περιγραφή  Κωδικός
Σετ καθαρισμού ανοξείδωτου χάλυβα Dallmer 520494
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