
 
 

Vásárlói tájékoztató 
NEMESACÉL MOSOGATÓKHOZ 

 
Forgalmazó: FOREST HUNGARY Kft.  
   8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 90/A. 
   Tel.: 92/507-800  •  Fax: 92/507-890  
   www.foresteu.com  •  info@foresteu.com 
  
A nemesacél felület nagy igénybevétel esetén is rozsdaálló, 18 % krómot és 
10 % nikkelt tartalmazó acélötvözetből készült, 1450 oC-ig nem olvad meg, és 
nagy hőmérséklet különbségek sem tesznek kárt benne. A nemesacél közis-
merten jó higiéniai és tisztíthatósági tulajdonságokkal rendelkezik. 
 
Tisztítás és karbantartás: 

1) Tisztítsa rendszeresen és gyakran. 
2) Használat után törölje szárazra. Ügyeljen arra, hogy maró- vagy karco-

lást okozó anyagok ne maradjanak a felületen. 
3) Fémsúroló alkalmazása tilos, mivel a felületi karcolások rozsdásodáshoz 

vezethetnek. 
4) Ne hagyja a mosogatószivacsot hosszabb időre a mosogatóban, mert az 

kárt okozhat a fényében és hosszabb távon rozsdásodást okozhat. 
5) Ne vágjon a felületen, mert az karcolásokat, rozsdásodást és az anyag 

deformálódását okozhatja. 
6) Rozsdás anyagokat ne hagyjon a mosogatón. 
7) Szemcsés tisztítószerek, karcoló tisztítóeszközök használata a felülete-

ken sérülést okozhat! Tilos a mosogató felületére savat, vagy fehérítőt 
juttatni! 

 
 
Figyelem! 
A termék szerelését csak jogosult szakember végezheti.  
 
Termékeink lakossági felhasználásra készültek, egyéb esetben kérjük, érdeklődjön kollegá-
inknál! 
 
A www. foresteu.com címen elérhető honlapunkon mindig megtalálhatja aktuális vásárlói tá-
jékoztatóinkat, szerelési útmutatóinkat, szórólapjainkat, rendelőlapjainkat és szerelési film-
jeinket. A vásárlói tájékoztatóban foglaltakat kérjük, a termékek beszerelésekor mindig ve-
gye figyelembe és adja át azt a végfelhasználónak is! 

 
Azonosító: VT 55/02 
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