Productinformatie RVS onderdelen
Onderhoudstips voor rvs:
•

•

•
•

•

•

•

Let op met zoute of zure stoffen. Zo kan azijn of citroensap rvs aantasten.
Poets rvs meteen na contact met dergelijke stoffen, anders riskeer je witte
vlekjes of kuiltjes.
Daarnaast moet je oppassen dat rvs niet te heet wordt, dan kunnen
blauwbruine strepen ontstaan die je enkel met professionele rvsonderhoudsproducten kan verwijderen.
Gebruik geen staalwol of schuurmiddelen die krassen achterlaten.
Vlekken op voorwerpen van rvs verwijder je met een katoenen doekje
waarop je enkele(!) druppels sla- of olijfolie laat vallen. Wrijf het voorwerp
hiermee in en neem eventueel af met een droge doek.
Af en toe kan je wat ammoniak aan het water toevoegen en daarmee rvs
reinigen. Gebruik daarbij een zachte doek of borstel die geen krassen
achterlaat.
Lichte vlekken verwijder je met een zachte doek die je bevochtigt en
waarop je wat Cif aanbrengt. Neem het geheel wel steeds met water af na
het verwijderen van de vlekken.
Ook aanrakingen tussen rvs-voorwerpen en spullen van hoogwaardigere
staal zijn te vermijden vanwege de risico’s op roestvlekjes.

Te bestellen via de webshop: kant-en-klare RVS cleaner:
Reinigt, glanst en beschermt in één bewerking alle oppervlakken van:
• roestvrijstaal (RVS)
• chroom
• aluminium.
Geschikt voor meubelen, keukens, etc...
Verwerkingsadvies
Bus kort schudden voor gebruik. RVS Cleaner eerst uittesten op een
onopvallende plaats. Houd de spuitbus rechtop en spuit op ca. 25 - 30 cm
afstand. Het oppervlak dun inspuiten. Reinigen en polijsten met een pluisvrije
zachte doek. Tijdens en na de behandeling de ruimte goed ventileren.
Bewaren :
Op een koele en droge plek bewaren.
Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50
graden celsius
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