
 
 

Ápolási tudnivalók a Hansgrohe termékekhez 
 

A modern fürdőszobai- és konyhai csaptelepek valamint a zuhanyok nagyon sokféle alapanyagból készülnek, hogy 
a design és funkcionalitás szempontjából a legkülönbözőbb piaci igényeket is ki tudják elégíteni. 

Ahhoz, hogy a reklamációkat és az apróbb hibákat elkerüljük, a használat és a tisztítás során meghatározott 
kritériumokat kell figyelembe venni. 

 

Tisztítószerek 

Az erős vízkőlerakódások eltávolításához elengedhetetlen valamilyen citromsav alapú tisztítószer használata, 
betartva néhány alapvető ápolási tanácsot: 

• a gyártó cég által javasolt tisztítószer használata ajánlott  

• ecetsav, sósav, hangyasav alapú tisztítószer használata tilos, ezek jelentős károkat okozhatnak a 
csaptelepen  

• foszfor tartalmú tisztítószer csak korlátozottan használható  

• tisztítószerek összekeverése szintén nem megengedett  

• súrolószere, mikroszálas kendő és szivacs használata kizárt  

 

A csaptelep tisztítása 

A tisztítószereken található használati utasítást figyelmesen el kell olvasni.  

Alapvető szabály, hogy: 

• az előírt időn túl ne hagyjuk a tisztítószert a felületen.  

• a vízkövesedés rendszeres tisztítással megelőzhető.  

• ha tisztítószer-sprayt használunk, akkor ne közvetlenül a tisztítandó felületre fújjunk, hanem egy szivacsra 
vagy rongyra, mert a szer, ha a csaptelep apró nyílásaiba kerül, károkat okozhat.  

• tisztítás után mindig mindent öblítsünk le hideg vízzel, hogy a tisztítószert maradéktalanul eltávolíthassuk.  

 

Fontos utasítás 

Testápoló szer maradványok (sampon, folyékonyszappan, tusfürdő) is okozhatnak károkat, ezért ilyenkor is 
érvényes, hogy használat után vízzel alaposan mindent le kell öblíteni. 

A már sérült felületeknél a tisztítószer használata további károsodást idézhet elő. 

A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a Hansgrohe nem vállal felelősséget.  
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Ajánlott tisztítószerek listája 

Hansgrohe Minőségellenőrzési Osztály 

Gyártó Tisztítószer UBA-Nr. 

Dr. Becher Armaturen und Kachelrein 01500158 

Dalli Werke AS Badreiniger (Schlecker) 11400071 

Dalli Werke Blütenweiss (Edeka) 02500385 

Haka Citro-Intensivreiniger 04030047 

Henkel Biff Original 04163850 

Henkel Biff Badreiniger 04165480 

Henkel Biff fresch shower 04164875 

Henkel Sidol Universal-Kalklöser 04165750 

Henkel Bref professional Bagno  
  

Henkel Ecolab Helios (Edelstahlreiniger) 

Nemesacél felületre 

04163812 

Kiehl Prodesan verd. It. Ang. 05090175 

Kiehl Prodesan verd.It.Ang. 05090175 

Lidl Stiftung W5 Badreiniger 30260106 

Reckitt&Col. Sagrotan Konzentrat (új) 04350067 

Schülke&Mayr Sagrotan Konzentrat (régi) 04250014 

Dr. Schnell Milostar für Edelstahl 

Nemesacél felületre 

05960082 

Werner&Mertz Frosch Weinsäure Badreiniger 09470626 

Werner&Mertz SAN shine 09470641 

Win Cosmetic GmbH Denk mit Badreiniger 02500698 

Win Cosmetic GmbH Aldi Badreiniger 02500593 

Win Cosmetic GmbH Aldi Zekol badreiniger 02500625 

A vastagon kiemelt termékek Magyarországon is megvásárolhatóak. 


