Vedligeholdelse og pleje af BLANCO silgranit-vaske
Daglig rengøring
Efter brug skal en køkkenvask af silgranit tørres af med en blød klud eller et viskestykke for at undgå kalkaflejringer fra vandstænk.
Alternativt anvendes en almindelig skuresvamp eller opvaskebørste samt opvaskemiddel for at fjerne f.eks. fedtstænk, mm. Husk
aftørring herefter.
Bemærk! Brug udelukkende rengørings- og plejemidler, der er egnet til sten- og kompositmaterialer.

Dybdegående rengøring
Pletter eller misfarvning af en silgranit-vask kommer typisk af kalkaflejringer, der har absorberet farven fra væsker som f.eks. te,
kaffe eller vin.
I nogle tifælde kan disse pletter fjernes ved at skure med den grove side af en opvaskesvamp. Hvis det ikke hjælper, er BLANCO
ACTIV-pulveret udviklet til dybderens af en meget tilkalket Silgranit-vask.
Vi anbefaler, at du bruger BLANCO ACTIV pulver min. 1 gang om måneden for det bedste resultat.
OBS! BLANCO ACTIV-pulveret må ikke bruges til armaturer.
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Vedligeholdelse og pleje af BLANCO silgranit-vaske

Sådan gør du:
1. Fyld bunden af køkkenvasken med 3-4 cm varmt vand – minimum 60° C.
2. Strø BLANCO ACTIV-pulver i vandet og rør rundt. Fordel evt. også opløsningen på kanter og sider af køkkenvasken med
en børste eller en svamp.
3. Lad opløsningen virke i mindst 2 timer (bedst natten over).
4. Tøm vaskekummen og skrub med en skuresvamp – gerne med den grove side.
5. Skyl grundigt vaskekummen med rent vand og tør efter med en blød klud eller et viskestykke.
Alternativer til BLANCO ACTIV-pulver er: vaskepulver til vaskemaskine eller opvaskemaskine, 10% eddikesyre eller flydende
citronsyre.
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Vedligeholdelse og pleje af BLANCO silgranit-vaske

Kombination af silgranit-vask og kogende vandhane
Med en kogende vandhane skal du være ekstra opmærksom på kalkaflejringer i din vask - især hvis du bor i et område med meget
kalk i vandet.
Vand der overstiger 70°C vil nemlig aflejre mere kalk end koldt vand, hvilket også tydeligt ses i bl.a. gryder og kedler, hvor der koges
vand.
Hvis du har en kogende vandhane, er det derfor ekstra vigtigt at afkalke køkkenvasken jævnligt med BLANCO ACTIV-pulver, så du
undgår en tilkalket kumme, der ser snavset ud.
OBS! Undgå konstant påvirkning af kogende vand på samme sted på vaskens overflade i længere tid. Bruges den kogende hane til
skoldning eller rengøring anbefales det at sætte en gryde eller lignende i bunden af vasken.
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