IFÖ TOILETTER

FØR
OG NU
Lige som alle andre producenter bliver vi klogere,
teknologien bliver bedre, og miljøkravene til os
forandrer sig med årene. Som forbruger kan det
være svært at gennemskue hvorfor vores
produkter forandre sig. Derfor har vi prøvet at lave
en lille sammenligning her:

FØR OG NU
Som man kan se på billederne til højre er der stor
forskel på før og nu, såvel udseende som antal liter
de skyller med.
I dag bruges 2-4 liters skyl. For at toilettet skal
kunne skylle ud med så lidt vand, skal der fart på
vandet. Hvor vandet før i tiden snurrede mere rund
i skålen, bliver vandet via en kraftig stråle bagtil, og
foran i skålen presset ud at toilettet.
Hyppigere brug af toiletbørste kan derfor være
påkrævet.

Vedligeholdelse og rengøring af dit Ifö toilet.
(OBS - nedenstående rengøringsvejledning gælder kun den indvendige side af toiletskålen)
Det danske vand indeholder meget kalk, som vil sætte sig fast på porcelænet, hvis der ikke rengøres ofte og
med de rigtige rengøringsmidler.
For at bibeholde den rene og blanke overflade på dit Ifö toilet, er det derfor yderst vigtigt at følge nedenstående
vedligeholdelsesvejledning.
•

Rengør mindst 1 gang ugentlig

•

Anvend altid et surt regerende toiletrengøringsmiddel (pH værdi 2–3)
Toiletrengøringsmidler med pH værdi 2 -3 indeholder syre. Det er denne syre, som skal holde kalken væk.
Anvend aldrig rengøringsmidler som klorin eller opvaskemiddel, da det ikke har nogen effekt på kalk.

•

Fjern vandet fra den nederste del af toiletskålen. Kan gøres ved at trykke vandet ud i afløbet med toiletbørsten. Dette er vigtigt, så også nederste del af toiletskålen bliver rengjort.

•

Smør rengøringsmidlet på den indvendige side af toiletskålen og lad det virke 5–10 minutter på por
celænet. Du får det bedste resultat ved at påføre rengøringsmidlet på en tør porcelænsoverflade.

•

Rens derefter porcelænet med en stiv børste eller skuresvamp – porcelæn er ekstrem hårdt og tåler
hårdfør behandling.

•

Skyl derefter med rent vand

•

Er porcelænet stadigvæk ikke glat og blankt gentages behandlingen.
Er der opstået striber på den bagerste del af den indvendige side af toiletskålen, er der tale om kalk, som
har sat sig fast. Denne type striber skal også fjernes ved ovennævnte procedure.

Vær opmærksom på at porcelæn altid vil kunne fremstå rent og blankt hvis ovenstående rengøringsvejledning
følges. Ifös garanti dækker ikke manglende vedligeholdelse.

Nedenfor er er par film hvor man kan sammenligne hvordan
toiletter
skyllede før og nu.
Geberit Group
(Porcelæn er et levende materiale ligesom ler, derfor kan der
være små afvigelser i hvordan 2 ellers ens toiletter skyller)
Carezza skyl: https://youtu.be/noKgSz35HQc
Cascade skyl: https://youtu.be/PG6ctiPVUN4
Aqua skyl: https://youtu.be/8frXr0HwYF8
Cera skyl: https://youtu.be/Cc0GZuegehY
Sign skyl: https://youtu.be/4y609GJFZ9w
Spira skyl: https://youtu.be/cd4NOcBnVIg
I dag er der ingen tung metaller i glasuren, og vandmængden
vi bruger er reduceret til et halve, Ifø toiletter er derfor meget
milijø venlige. Derfor kræver toiletter i dag anderledes
rengøring (se rengøringsvejledningen til venstre)

