NÁVOD NA MONTÁŽ BLANCO BATÉRIÍ
Montáž:
-

prívody teplej a studenej vody musia byť vybavené filtrom na mechanické nečistoty max. 200 μm
tlaky prívodov teplej a studenej vody musia byť vyrovnané
škody zapríčinené nedodržaním týchto bodov nepodliehajú našej záruke

Ošetrovanie povrchu:
-

povrchové plochy musia byť čistené čistiacimi prostriedkami pre
domácnosť alebo mydlovým roztokom
vápenaté usadeniny sa odstraňujú pomocou prostriedku
Blancoclean, nasleduje oplach čistou vodou a vyleštenie kusom
jemnej látky
nepoužívať žiadne čistiace prostriedky s obsahom kyselín,
mechanické čistiace prostriedky alebo čistiace prostriedky na báze
octu
záruka sa nevzťahuje na škody zapríčinené nesprávnou údržbou
na predĺženie životnosti spŕšky a celej batérie sa odporúča 1-krát
mesačne vyčistiť perlátor
NÁVOD NA MONTÁŽ ZABUDOVATEĽNÉHO
DREZU BLANCO

Pred montážou sa presvedčte, či nie je poškodené tesnenie drezu.
Prípadné poškodenie opravte napr. penovou gumou, silikónom, alebo tmelom (u drezov, ktoré majú tesnenie
z výroby).
1.

2.
3.
4.

Urobte výrez v pracovnej doske podľa šablóny alebo podľa rozmerov v priloženej tabuľke (resp. podľa
rozmerov drezu). Presnosť výrezu je veľmi dôležitá! Pokiaľ je drez osadzovaný do veľmi malého výrezu,
môže dôjsť k deformácii nerezového drezu. Pri drezoch zo SILGRANITU a KERAMIKY nastane pnutie,
ktoré môže i po dlhšej dobe spôsobiť poškodenie (prasknutie).
Pozdĺž výrezu naneste v tenkej vrstve trvale plastický – sanitárny silikónový tmel.
POZOR: Pri montáži do kamennej dosky používajte špeciálny tmel k tomu určený. Reznú hranu dosky
doporučujeme ošetriť vhodným náterom, napr. silikónom.
Osaďte drez do výrezu.
Pritiahnite skrutky úchytov iba toľko, aby drez ľahko dosadol na plochu dosky. Postupne doťahujte
skrutky úchytov – vždy naprieč tak, aby drez tesne dosadol na plochu dosky. Elektrické, alebo
pneumatické skrutkovače používajte iba v tom prípade, ak majú nastaviteľný krútiaci moment.
ÚDRŽBA

Drezy BLANCO nekladú žiadne zvláštne nároky na údržbu a je možné ich čistiť na trhu dostupnými prostriedkami
(Cif, Nerez Fix, Blancopolish).
Nerezové drezy:
sú už z výroby vyleštené a napastované. Aby ste docielili stály lesk je nutná pravidelná údržba. To znamená,
že po umytí kuchynského inventáru treba drez očistiť pastou (Cif, Nerez Fix, Blancopolish). Na penovú
hubku si nanesieme malé množstvo čistiaceho prostriedku a jemne krúživými pohybmi vyčistíme celú plochu
drezu. Nakoniec čistenia stačí drez opláchnuť čistou vodou a vytrieť do sucha
Silgranitové drezy:
- sú to takmer bezúdržbové drezy. Pozornosť je treba venovať najmä usadeninám vodného kameňa, ktoré
odstránime bežne dostupnými čistiacimi prostriedkami (Cilit, Blancoclean). Na znečistené miesto nanesieme
primerané množstvo čistiaceho prostriedku a necháme pôsobiť. Po vyčistení opláchneme čistou vodou
a vytrieme do sucha. Na hĺbkové čistenie, ktoré vykonávame raz za 6 mesiacov použijeme tablety Calgonit.
Do 1/3 vaničky napustíme vodu vložíme 1 tabletu Calgonit a necháme pôsobiť (doporučujeme, aby
pôsobenie tablety bolo čo najdlhšie – v noci). Po vyčistení drez opláchneme a vytrieme do sucha.

