
PVD

•   נגב ברז או אביזר ממים לאחר כל שימוש בעזרת מטלית עדינה יבשה על מנת למנוע התגבשות אבנית על פני השטח.

•   לכלוך או אבנית מומלץ לנקות בעזרת מטלית לחה ומי סבון. יש לייבש סיום בעזרת מטלית עדינה יבשה.

•   במקרים של לכלוך או אבנית חריפים ניתן לנקות בעזרת מטלית ונוזל המורכב ממים וחומץ ביתי מעורבבים ביחס 1:1 .
    אפשרות נוספת היא לימון סחוט מעורבב עם קצת מים. המתן מספר דקות לפני שטיפה במים וניגוב. לאחר הניקוי יש 

    לעבור עם מטלית לחה ולבסוף לייבש עם מטלית עדינה יבשה.

•   אין לטבול את הברז או האביזר בנוזל המורכב מתערובת מים וחומץ.

•   אין להשתמש בשום אופן בחומרי ניקוי המכילים כימיקלים, מלבינים, חומצות, אקונומיקה, אבקות ניקוי מגורענות, 
    דטרגנטים, סולבנטים, חומרי ניקוי לחלונות ומרצפות ושאר חומרים דומים... 

•   אין להשתמש בשום אופן לניקוי עם מטליות גסות ומחוספסות, צמר פלדה, סקוטשברייט, נייר זכוכית, בד שמיר ואביזרי 
     שפשוף גסים למיניהם.

•   שימוש בחומר ניקוי הניתן לקנייה בחנויות מותר בתנאי שרשום באופן ברור על תווית המוצר שהחומר הפעיל אינו 
     עולה על 5%.

•   רצוי מאד לנקות אזורים במוצר בהם מים יכולים להיקוות ( כמו למשל בסיס הברז בחיבור עם השיש, ידית הברז, כיסוי 
     מערכת קיר ועוד... ).

•   מעדני זרם ומזלפים ניתן לפרק בצורה יזומה מדי פעם, להשרות בחומץ ביתי למשך 5-10 דקות, לנקות בעזרת מברשת
    שיניים ומים ולהרכיב בחזרה למקום. ראו באתר האינטרנט של חמת סרטון "ניקוי ותחזוקת חסכם לברז" .

•  גימורי PVD ניתן מפעם לפעם לחדש ע"י ניקוי ומריחה עדינה של WAX ( ניתן להשיג דרך שירות הלקוחות של חמת ).

הוראות ניקוי ואחזקה :

הוראות ניקוי ותחזוקה למוצרי חמת

PVD גימורי צבע אלקטרוסטאטי גימורי

Rose Gold | RG

Pewter | PE

Stainless Steel | F16SBrass | F15 Gun Metal | GM

| Antique Copper F20SBrushed Gold F15S| 

White | SWM

Black | OP

Granite Polar White | POW

Granite Graphite SN| 

| Concrete CON

כל הגימורים מפותחים ומיוצרים במפעל חמת באשדוד


