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ПРЕПОРЪКИ ЗА
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

на
продуктите за парково и градинско обзавеждане на
фирма Енчо Енчев – ЕТЕ

За да запазите визията на продукта непроменена за дълъг период от време,
препоръчваме изделията периодично да се почистват.

Указания за почистване

Ръчно почистване

Фирма Енчо Енчев – ЕТЕ препоръчва по възможност изделията да се почистват ръчно.
Почистването може да се извършва с вода и използването на мека неабразивна тъкан. При
по-силни замърсявания е възможно да се включи подходящ препарат.

Препарати

Подходящи препарати за почистване са тези, съдържащи измиващи
вещества - сапуни (<5% нейонни ПАВ и амфотерни ПАВ). Също така се
допуска използването на разтвор на етанол (спирт) не по-висок от 40%.
Препарати съдържащи киселини (сярна, фосфорна, хлорна,
хипохлориста азотна и др.) и основи (натриева, калиева и
др.), както и такива съдържащи абразивни частици НЕ
трябва да бъдат използвани за почистване на изделията.
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Агресивните агенти могат да увредят покритията на металните, дървените и бетонните
елементи и да доведат до корозия.

Кърпи за почистване

Използваните кърпи за механично почистване трябва да са меки, по възможност памучни
и да не са абразивни. В противен случай може да се наруши повърхностното покритие на
изделието и то да се надраска.

Машинно почистване

Почистване с водоструйка: Почистването на изделията с водоструйка се

допуска само при следните условия:

Разстоянието на водната струя от изделието да е НЕ по-малко
от 60 см.
Да НЕ се използват
водоструйката.
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Дървените елементи да НЕ се почистват с водоструйка.
Фирма Енчо Енчев – ЕТЕ не носи отговорност за неправилното почистване и поддръжка на
произведените от нея продукти.

