TVIVL OM FEJL I GLASUR PÅ GRUND AF

RU
OVERFLADE
Ru glasuroverflade indvendigt i toiletskålen skyldes ikke fejl i glasuren. Vandet i Danmark er
meget hårdt, og toilettet er nærmest det eneste vi ikke tørre af hver gang vi har brugt det. Når
vandet nede i toilettet tørre, vil det sætte en kalkaflejring på porcelænet, præcis som det ville
gøre på din tallerken hvis du skyllede den under vandhanen og satte den til tørre på bordet.
For at se hvor hårdt vandt er hvor du bor, hent evt. app’en ”Tjek dit vand”
I dag indeholder glasuren (pga. miljøkrav) ingen former for tung metaller, hvilke gør at kalk sætter sig hurtigere, og toilettet kræver derfor oftere, og anderledes rengøring end tidligere.
Følg venligst nedenstående rengøringsvejledning:

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.
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