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TVÄTTSTÄLL AV GLAS
Glastvättstället är behandlat från början med en impregnator och bör
behandlas regelbundet. Rengör handfatet med rengöringsmedel som är 
lämpliga för glas. Vi rekommenderar att använda en mjuk trasa, diskmedel 
och vatten vid rengöring.
• Använd inga medel som innehåller syror, lösningsmedel med slipande 
egenskaper eller svampar med hård yta eftersom dessa kan skada 
tvättställets yta.
• Torka alltid ytorna torra efter rengöring. Vid kontakt med kemikalier som 
avkalkningsmedel, nagelborttagning, hårfärg eller liknande måste detta 
omedelbart tas bort.
• För att undvika kalkavlagringar bör du behandla tvättstället ett par 
gånger/år med ett impregneringsmedel för glas.
• Var försiktig så att du inte skadar lackens yta på undersidan av tvättstället 
som återger tvättställets kulör. En skada på undersidan kan vara synligt 
genom glaset.
• Hantera tvättstället varsamt, utsätt inte tvättstället för hög belastning, 
häng inte på tvättstället och var extra försiktig vid kanter och hörn.
• Tvättstället får inte utsättas för snabba temperaturförändringar samt ej 
med en vattentemperatur över 60 ° C.
• Kalk tas enklast bort med kalkrent. För att förenkla underhåll och minska 
förbrukning av rengöringsprodukter rekommenderar vi att installera 
vattenfilter på inkommande vatten i din anläggning för att få bort 
förekomsten av kalk.
Tex https://callidus.se/produkter/nf-vattenfilter-mot-kalk/

REKOMMENDATION
Duschrent Clean & Shine är ett rengöringsmedel som rengör effektivt på 
djupet, är bakteriedödande och avlägsnar ytlig svartmögel samt fördröjer 
eventuell återväxt. Duschrent avlägsnar i de flesta fall svartmögelprickar i 
silikonen om processen ej gått för långt.

Impregnator Clean & Shine ger ny eller rengjord yta ett skyddande lager 
mot kalk och vatten. Det unika med denna produkt är att den stänger ytan 
på materialet men släpper ut luft från exempel fog och klinker. Det innebär 
att mögel och fuktskador ej uppstår. Ytan blir vattenavisande, 
dina produkter håller längre och du slipper städa så
ofta.

Kalkrent Clean & Shine avlägsnar effektivt kalk samt tvål och 
schamporester på dina gamla duschväggar, kakel samt klinkers.

Bathroom Clean & Shine en unik rengöringsprodukt som rengör, polerar 
och skyddar i en behandling. Utan att skada eller repa materialet rengör 
du enkelt hårt sittande smuts som kalk, vattenringar och andra avlagringar 
som normalt sett inte går bort. Bathroom fungerar även som ett skydd och 
ger en vattenavvisande yta.

Polermedel/restore Clean & Shine är en finpolerande rubbing med 
egenskaper som tar bort hårt sittande smuts och återskapar ytan på 
materialet till sin ursprungliga glans. Används vid märken, repor 
samtavlagringar på en mängd olika material.

Kristallboll Clean & Shine är en specialutformad boll som är skonsam mot 
glas och kakel. Den är ett utmärkt tillbehör som kan användas på hårda 
avlagringar som normalt ej försvinner. Används med fördel ihop med 
Kalkrent Clean & Shine på glasväggar. Prova den även ihop med vatten för 
att rengöra glasets insida i ugnen eller braskamin.


