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Iz nerjavečega jekla

Poudarjamo, da je nerjavno jeklo, ki ga uporablja družba Südmetall, v skladu s standardiziranimi smernicami odporno proti 
rjavenju. Kljub temu lahko sčasoma pride do umazanije, kot so obloge vodnega kamna ali bliskovita rja. 
Za dolgotrajno uživanje v naših izdelkih priporočamo, da upoštevate naslednja navodila za čiščenje:

Čiščenje in nega

Strokovna obdelava, čiščenje in nega so osnovne zahteve za visoko odpornost nerjavnih jekel na vplive okolja.

Sodobna čistila za nerjaveče jeklo omogočajo odstranjevanje lahkih organskih umazanij (mastnih plasti) ter oblog vodnega 
kamna in bliskovite rje. Obnavljajo pasivno plast in tako ohranjajo naravni zaščitni učinek materiala.

Alkalna čistila lahko odstranijo tudi močno organsko umazanijo, ne da bi poškodovala material. Čistil, ki vsebujejo klorid in 
klorovodikovo kislino, se je treba izogibati za vsako ceno.

Intervali čiščenja

Intervali čiščenja za nerjavno jeklo v notranjih prostorih se bistveno ne razlikujejo od intervalov čiščenja za druge površine. 
Da bi delo in stroški ostali čim nižji, je treba čiščenje vedno opraviti, preden se nabere večja umazanija.

Na prostem je lahko nerjavno jeklo izpostavljeno različnim korozivnim obremenitvam, npr.

• Obalno ozračje
• Industrijski hlapi
• Razpršilna voda, ki vsebuje soli za preprečevanje zaledenitve
• Onesnaženost zraka in prometni hlapi

Pregled

Vzdrževalno čiščenje je treba izvajati v intervalih od 6 do 12 mesecev v manj onesnaženih okoljih in od 3 do 6 mesecev v 
bolj onesnaženih okoljih.

Vrsta onesnaženja Vrsta čiščenja
Plastična folija Folijo segrejte s sušilnikom za lase in jo odstranite. Ostanke folije in lepila lahko od-

stranite z metiliranim alkoholom.
Razpršitve apna in malte Lahko se odstrani z razredčeno fosforno kislino. Nato ga temeljito sperite s čisto vodo.

Železni delci in korozija Železne delce je treba takoj odstraniti s posebnimi čistilnimi sredstvi in gobo, ki ne 
vsebuje ferita. Če je korozija že nastala, jo lahko odstranite s pazljivim brušenjem ali 
poliranjem.

Ostanki barve Lahko se odstrani z alkalnim čistilom.

Olje in maščoba Najhitreje in najlažje ga odstranite z metiliranim špiritom ali acetonom.

Prstni odtisi Enostavno čiščenje s tekočino za pomivanje.


