
 
 

 

 

Інструкція по догляду за фурнітурою до скла 

Фурнітура для виробів зі скла застосовується стійка до корозії і іншим негативним впливам 

навколишнього середовища. Завдяки цьому вироби можуть експлуатуватися багато років. Вся 

фурнітура виготовлена з нержавіючої сталі та латуні, покритої хромом і має вологостійке покриття. В 

конструкції петель передбачені різні механізми, які забезпечують комфортне використання. 

Конструкція є екологічною, так як на склі не утворюється цвіль. Догляд за фурнітурою простий, але 

вимагає дотримання деяких правил, порушення яких може призвести до її пошкодження. 

Профілі, ручки, петлі та інша фурнітура мають, як правило, оброблену відполіровану 

поверхню, наприклад, хромовану або анодовану. Для того, щоб отримувати задоволення від їх 

красивої поверхні протягом багатьох років, слід дотримуватися при догляді за ними певних правил: 

Хромована поверхня 

Для регулярного догляду за фурнітурою необхідно використовувати виключно м'яку тканину, 

намочену у воді з милом. Для видалення вапняного нальоту необхідно використовувати спеціальний 

миючий засіб на основі лимонної кислоти. 

Використовуйте виключно спеціальні засоби для чищення 

Відповідний засіб для чищення легко визначається за інструкцією виробника, що знаходиться 

на зворотньому боці флакона, де вказані способи його застосування для відповідних поверхонь. 

Уважно прочитайте інструкцію із застосування і дозування для різних поверхонь. 

Після очищення поверхню необхідно ретельно промити чистою водою та насухо протерти 

тканиною. Душову фурнітуру слід мити теплою водою м'якою губкою або тканиною (наприклад, 

мікрофіброю). Після, рекомендується протерти металеві деталі насухо, так як при висиханні води 

можуть залишатися білі кальцієві розлучення. 

Уникайте певних активних речовин! 

Деякі миючі засоби містять активні речовини, які можуть привести до незворотнього 

пошкодження обробленої поверхні. До таких активних речовин відносяться: Оцтова кислота (також 

метанова кислота, Acidum aceticum), Соляна кислота (також хлороводнева кислота, Acidum 

hydrochloricum), Мурашина кислота (карбонова кислота, Acidum formicum), Гіпохлорит натрію (натрій 

хлорноватістокіслий, відбілювач - NaOCl, SAVO), Фосфорна кислота (E 338). 

Ні в якому разі не використовуйте миючі засоби, що містять вищевказані речовини! Вони 

пошкоджують поверхні та можуть швидко привести до видимих пошкоджень. 

Слід також уникати змішування різних миючих засобів, тому що в результаті хімічної реакції 

при їх змішуванні може статися виділення небезпечних для здоров'я випарів. Для чищення 

використовуйте виключно м'яку тканину без ворсу. Не використовуйте для догляду за даними 

поверхнями губки з жорсткою поверхнею, жорсткі щітки або грубу тканину. При митті фурнітури 

категорично забороняється використання металевих скребків і щіток. Використання агресивних 

очисників, а також абразивних засобів на основі лугу і хлору неприпустимо. 

Недотримання правил по догляду за фурнітурою веде до втрати права на гарантію! 


