
 
 

 

Návod na údržbu smaltovaného povrchu 

 

• Po použití povrch opláchněte vodou a utřete vhodným hadříkem.  

• Lehké nečistoty odstraňte slabým čisticím prostředkem pro domácnost, silnější 
nečistoty před čištěním namočte.  

• Vápenatým usazeninám se lze vyhnout odstraněním vody po použití. Musí se věnovat 
pozornost tomu, že všechny armatury jsou nepropustné. Všechny vzniklé usazeniny 
vápníku lze odstranit roztokem octu a vody v poměru 1:1. Nepoužívejte 
koncentrovaný ocet, práškové nebo kyselé čističe. Po vyčištění povrch důkladně 
opláchněte.  

• Použití čistícího prostředku na odtok: Přečtěte si pozorně pokyny výrobce. Nalijte 
čistič přímo do odpadního potrubí. Okamžitě odstraňte jakýkoliv čistící prostředek, 
který mohl vystříknout na smaltovaný povrch.  

• Následujte návod k instalaci ocelových smaltovaných van.  

• Při manipulaci s ocelově smaltovanými vanami je třeba dávat pozor na jejich správné 
ošetření. Toto se vztahuje na jejich přepravu, vybalení a instalaci.  

• Doporučuje se, aby byly vany namontované během závěrečných instalace, po 
ukončení všech stavebních prací.  

• Zvuková izolace, Požadavky normy DIN 4109 / A1 - Zvuková izolace v pozemních 
stavbách - lze obecně splnit, pouze pokud je namontována vhodná zvuková izolace.  



 
 

 

Návod na údržbu smaltovaného povrchu 

 

• Po použití povrch opláchnite vodou a utrite vhodnou handričkou.  

• Ľahké stopy odstráňte slabým čistiacim prostriedkom pre domácnosť, ťažšie stopy 
pred čistením namočte.  

• Vápenatým usadeninám sa možno vyhnúť odstránením vody po použití. Musí sa 
venovať pozornosť tomu, že všetky armatúry sú nepriepustné. Všetky vzniknuté 
usadeniny vápnika je možné odstrániť roztokom octu a vody v pomere 1:1. 
Nepoužívajte koncentrovaný ocot, práškové alebo kyslé čističe. Po vyčistení povrch 
dôkladne opláchnite. 

• Použitie čistiaceho prostriedku na odtok: Pozorne si prečítajte pokyny výrobcu. 
Nalejte čistič priamo do odpadového potrubia. Okamžite odstráňte akýkoľvek čistiaci 
prostriedok, ktorý mohol vystrieknuť na smaltovaný povrch. Nasledujte návod na 
inštaláciu oceľových smaltovaných vaní.  

• Pri manipulácii s oceľovo smaltovanými vaňami treba dávať pozor na ich správne 
ošetrenie. Toto sa vzťahuje na ich prepravu, vybalenie a inštaláciu. 

• Odporúča sa, aby boli vane namontované počas zaverečnej inštalácie a sú ukončené 
všetky stavebné práce. 

• Zvuková izolácia, Požiadavky normy DIN 4109 / A1 - Zvuková izolácia v pozemných 
stavbách - možno všeobecne splniť, iba ak je namontovaná vhodná zvuková izolácia. 


