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INSTRUKCJA KONSERWACJI OKUû WYKONANYCH ZE STALI
NIERDZEWNEJ

Stal nierdzewna jako materiał z którego wykonane są w naszej ofercie pochwyty oraz klamki
nierdzewne są wyrobem, który dla zachowania swoich walorów estetycznych i funkcjonalnych naleĪy
poddawaü okresowym zabiegom konserwacyjnym. Niniejsza instrukcja daje wskazówki
uĪytkownikom, administratorom, właĞcicielom obiektów, deweloperom jak właĞciwie konserwowaü,
czyĞciü nasze produkty ze stali nierdzewnej, aby zachowaü ich właĞciwoĞci antykorozyjne.
Na rynku dostĊpnych jest wiele produktów przeznaczonych do czyszczenia stali nierdzewnej. Nie
naleĪy jednak uĪywaü do czyszczenia stali nierdzewnej produktów do usuwania zapraw oraz
rozcieĔczonego kwasu solnego, w przypadku ich omyłkowego zastosowania naleĪy je spłukaü ĞwieĪą
wodą.
Negatywny wpływ na produkty ze stali nierdzewnej mają:
- zabrudzenia Ğrodkami do usuwania zapraw
- cząstki Īelaza powstałe w wyniku kontaktu z narzĊdziami oraz stalą konstrukcyjną
- cząstki pyłu stalowego powstałe w wyniku spawania, szlifowania, ciĊcie wiercenia
- Ğrodowisko morskie,
- Ğrodowisko obciąĪone duĪym ładunkiem zanieczyszczeĔ przemysłowych,
- natrysk soli z odmraĪania dróg,
- brud atmosferyczny i z ruchu ulicznego
Czyszczenie i konserwacja:
Niewielkie osady i zabrudzenia naleĪy usuwaü mechanicznie przy pomocy gąbek z tworzywa, takich
jak stosowane w kuchni typu "Scotch Brite". MoĪna zastosowaü firmowe Ğrodki do czyszczenia stali
nierdzewnej, zawierające kwas fosforowy. W trakcie czyszczenia naleĪy zwróciü szczególną uwagĊ na
miejsca osłoniĊte gdzie gromadzą siĊ zanieczyszczenia z powietrza. Ma to istotne znaczenie w
warunkach nad morskich i przemysłowych w których przenoszone w powietrzu chlorki i SOx mogą
spowodowaü lokalną korozjĊ, jeĪeli nie zostaną w porĊ usuniĊte z powierzchni.
W przypadku plam bardziej uciąĪliwych, Ğladów wody, lekkich przebarwieĔ naleĪy zastosowaü
domowe Ğrodki czyszczące np. w formie kremu. Po zakoĔczeniu czyszczenia naleĪy usunąü
pozostałoĞci wody ( najlepiej uĪywaü wody odmineralizowanej) oraz wysuszyü. Do czyszczenia
powierzchni ze stali nierdzewnych nie naleĪy stosowaü proszków do szorowania, gdyĪ mogą one
pozostawiü rysy i zadrapania. Plamy ze smaru i oleju moĪna usunąü za pomocą Ğrodków na bazie
alkoholu lub przy pomocy innych rozpuszczalników takich jak aceton. Czyszczenie oraz konserwacje
naleĪy najlepiej wykonywaü z taką czĊstotliwoĞcią jak okien w danym obiekcie. W przypadku nie
wielkiego zabrudzenia i działania negatywnych czynników zaleca siĊ je wykonywaü co 6-12 miesiĊcy,
natomiast przy duĪym zanieczyszczeniu co 3-6 miesiĊcy.

