1. INTRODUKTION
FENIX® er en ny generation af innovative
materialer til både vertikalt og horisontalt brug ved
indretning af f.eks. køkkener. For at understøtte
FENIX’ æstetiske harmoni tilbyder FENIX
INTEGRATED SOLUTIONS en ny FENIXvaskekollektion. Vaskekollektionen er specielt
udviklet til at supplere FENIX bordplader.

2. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
Rengøring af vasken kan bidrage til at holde den
pæn og ren. Selvom den ikke-porøse overflade
forhindrer væsker i at trænge ind i materialet,
anbefales det at fjerne dem straks med en blød,
ikke-slibende svamp og almindeligt
opvaskemiddel, skylle overfladen og tørre forsigtigt
efter med en mikrofiberklud.
I tilfælde af genstridige pletter på lyse vaske,
anvendes en opløsning af blegemiddel og lunkent
vand (i forholdet ¾ og ¼), som skal virke i ca. 8
timer (det anbefales at udføre denne rengøring om
natten). Derefter skylles grundigt og hele
overfladen tørres omhyggeligt med en blød
mikrofiberklud. Hvis pletterne ikke er væk herefter,
kan processen gentages en eller to gange.
I tilfælde af genstridige pletter på mørke vaske skal
du påføre almindeligt opvaskemiddel direkte på
pletten med en blød, ikke-slibende svamp med
små cirkulære bevægelser. Skyl med lunkent vand
og tør omhyggeligt hele overfladen med en
mikrofiberklud. Hvis pletterne ikke er væk herefter,
kan processen gentages en eller to gange.
I tilfælde af kalkpletter anvendes en ikke-ætsende
kalkfjerner, der er fortyndet med lunkent vand.
Fordel opløsningen ligeligt over hele vaskens
overflade. Brug derefter en blød, ikke-slibende
svamp i små cirkulære bevægelser, og lad
kalkfjerneren virke i nogle minutter (følg
omhyggeligt brugsanvisningen på kalkfjerneren).
Skyl med lunkent vand og tør omhyggeligt hele
overfladen med en mikrofiberklud.
Hvis pleje- og vedligeholdelses-instruktionerne i
denne vejledning ikke overholdes, kan garantien
bortfalde.

3. ADVARSLER OG
FORHOLDSREGLER
De følgende forholdsregler skal tages i
betragtning:
• tør vaskens overflade dagligt, undgå langvarige
aflejringer af vand, hvilket kan føre til dannelse af
kalk.
• brug ikke rengøringsmidler, der indeholder
alkaliske stoffer og aggressive væsker (såsom
ammoniak, kaustisk soda, afsmitningsmidler).
• fjern ikke rester af snavs med ståluldspuder eller
slibende svampe, der kan beskadige overfladen.
• klip eller hak ikke direkte i vaskens overflade, da
den kan få ridser, der ikke kan fjernes igen (det
anbefales altid at bruge et skærebræt).
• undgå utilsigtede påvirkninger, der kan forårsage
mikroskader, der ikke kan repareres.
• anbring ikke meget varme genstande såsom
kaffekolber, varme gryder, stegepander eller andre
varmekilder direkte på vaskens overflade: de kan
forårsage misfarvning og / eller skader og pletter.
• undgå at hælde kogende væsker direkte i vasken
uden først at fylde bunden med mindst 1 cm koldt
vand fra hanen, da vasken ellers kan blive
beskadiget. Hvis man hælder væsker over 70°C
(inklusive kogende væsker) direkte i vasken uden
først at åbne for den kolde hane, kan vasken
beskadiges.
• for at forhindre dannelse af kalkpletter anbefaler
vi en afkalkning mindst en gang om ugen, en
proces, der især anbefales til mørke vaske.

