
Vannas
Iztīriet pēc katras lietošanas reizes, lai novērstu 
netīrumu un kaļķakmens nogulšņu uzkrāšanos. 
Izmantojiet maigu un saudzīgu mazgāšanas līdzekli, 
piemēram, trauku mazgāšanas šķidrumu, uzklājot to 
ar mīkstu suku vai sūkli. Tīrīšanas līdzekļa noskalošanai 
izmantojiet dušas klausuli. Traipus noņemiet ar 
citronskābi vai vīnskābi. Uzklājiet mazliet skābes uz 
mitras lupatiņas un paberziet traipu. Kārtīgi noska-
lojiet. Kaļķakmens nogulsnes visvieglāk un drošāk ir 
noņemt ar galda etiķi. Uzlejiet mazliet etiķa uz mitras 
lupatiņas un paberziet traipu, pēc tam šo vietu kārtīgi 
noskalojiet.

Mūsu vannas ir pieejamas ar papildus virsmas 
apstrādi saukta ”glazeplus”. Šī ir kristāldzidra polimēra 
kārta, kas aizsargā vannas virsmu pret netīrumiem 
un kaļķakmens nogulsnēm - kas atvieglo tīrīšanu un 
palīdz samazināt mazgāšanas līdzekļu izmantošanas 
daudzumu un biežumu.

Izstrādājumi ar Bette Glaze pārklājumu ir jāpasargā 
vannas istabas apdares vai atjaunošanas darbu laikā, 
jo remontdarbos izmantotās ķīmiskās vielas var 
pārklājumu sabojāt. Informējiet par šo pārklājumu 
remontstrādniekus. Virsmas ar Bette Glaze pārklājumu 
ir jātīra ar mīkstu lupatiņu (taču NE ar mikrošķiedras 
lupatiņu) un maigu mazgāšanas līdzekli. 

Ja vēlaties vannā mazgāt vai iemērkt drēbes, izman-
tojiet maigu, vislabāk – šķidru līdzekli, kas paredzēts 
smalkas veļas mazgāšanai ar rokām. Spēcīgi veļas 
mazgāšanas un mērcēšanas līdzekļi var sabojāt 
vannas emalju. Nekad neizmantojiet abrazīvus 
mazgāšanas līdzekļus, beržamos sūkļus no metāla, 
abrazīvus sūkļus, hloru vai fosfātus saturošus tīrītājus 
un mazgāšanas līdzekļus, kas paredzēti trauku vai 
veļas mazgājamām mašīnām.

Vannas istabas mēbeles
Gustavsberg vannas istabas mēbeles ir
ūdensizturīgas, tomēr tās nevajadzētu skalot ar
ūdeni. Centieties nenovietot mēbeles tieši blakus
vannai vai dušai bez piemērota dušas aizslietņa.
Pēc iespējas ātrāk noslaukiet ūdeni, kas satecējis
uz virsmām. Notīriet ar maigu tīrīšanas līdzekli un
mīkstu lupatiņu

ParūPējieties Par saVu Vannas istabu,
un Vannas istaba ParūPēsies Par jums.

Kārtības uzturēšana vannas istabā nav tikai higiēnas prasība. Nodrošinot pienācīgu kopšanu, 
visas virsmas un sastāvdaļas kalpos labāk un ilgāk. Vienkārši ievērojiet turpmāk sniegtos padomus.
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sanitārais Porcelāns
Blīvais sanitārais porcelāns ir viens no visvieglāk 
kopjamajiem materiāliem. Ja izvēlaties porcelānu 
ar Ceramicplus virsmas pārklājumu, izstrādājumu 
kopšana ir pat vēl vienkāršāka. Tīriet porcelānu 
bieži, neļaujot uzkrāties netīrumiem un kaļķakmens 
nogulsnēm. Ja parastais tīrīšanas līdzeklis nesniedz 
vēlamo rezultātu, pamēģiniet citronskābi vai vīnskābi. 
Atšķaidiet to atbilstīgi ražotāja norādījumiem un 
uzklājiet uz tualetes poda. Noslaukiet/paberziet 
mitro virsmu sausu un kārtīgi noskalojiet. Noņemiet 
kaļķakmens nogulsnes ar galda etiķi. Atšķaidiet to 
atbilstīgi ražotāja norādījumiem. Etiķa uzkarsēšana 
sniegs pat vēl labāku rezultātu. Nekad neizmantojiet 
abrazīvus mazgāšanas līdzekļus. Tie laika gaitā sabojā 
pārklājumu.

Nekad neizmantojiet arī stipri sārmainus līdzekļus uz 
sārmu bāzes, kas paredzēti aizsērējumu likvidēšanai, 
jo tie var sabojāt porcelāna virsmu un nodarīt 
kaitējumu apkārtējai videi. Ja tualetes podi tiek 
glabāti neapkurinātās telpās, to tvertnes ir jāiztukšo un 
jāizslauka sausas. Ielejiet ūdens novadītājā apmēram 
4 dl antifrīza. Izvēlieties videi draudzīgu izstrādājumu.

sanitārais Porcelāns ar ceramicPlus Pārklājumu
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tualetes Podu sēdriņķi ar Vāku
Izmantojiet ziepju šķīdumu vai maigu tīrīšanas 
līdzekli. Nekad neizmantojiet abrazīvus tīrītājus vai 
mazgāšanas līdzekļus uz hlora bāzes. Pēc tīrīšanas 
noslaukiet sēdriņķi un vāku ar mīkstu lupatiņu. Notīriet 
kaļķakmeni vai urīna traipus zem sēdriņķa un vāka, 
lai neļautu tiem nosēsties. Ja traipu uzreiz neizdodas 
notīrīt, vairākas reizes paberziet to ar mīkstu lupatiņu, 
kas iemērkta karstā, ziepjainā ūdenī. Gustavsberg 
mīksto un cieto sēdriņķu un vāku materiāls ir pilnībā 
krāsots, tāpēc, izstrādājumus pareizi lietojot, tiem 
nevajadzētu izbalēt. Tomēr cietās sēdriņķa un vāka 
apakšpuse var zaudēt savu sākotnējo izskatu, ja 
netiek regulāri tīrīta. Parasti tās izskatu iespējams 
atjaunot, viegli uzspodrinot ar neabrazīvu automobiļu 
pulējamo līdzekli un mīkstu lupatiņu. Pēc tualetes 
poda tīrīšanas centieties vāku un sēdriņķi atstāt pacel-
tus, lai visas mazgāšanas līdzekļa un ūdens paliekas 
varētu izžūt/izgarot.
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jaucējkrāni
Centieties regulāri noslaucīt jaucējkrānus, vēlams 
uzreiz pēc lietošanas. Tad jums nebūs jāizmanto 
ļoti spēcīgi tīrīšanas izstrādājumi, kas ir kaitīgi arī 
apkārtējai videi. Izmantojiet mīkstu lupatiņu, lai uz 
jaucējkrāniem neuzkrātos kaļķakmens nogulsnes un 
citi nevēlami traipi. Hromētas un anodētas virsmas 
ir regulāri jātīra, lietojot šķidru mazgāšanas līdzekli 
ar neitrālu pH vai arī ziepju šķīdumu. Noslaukiet 
šķidruma paliekas ar mīkstu, sausu lupatiņu. Ja, 
neraugoties uz šiem pasākumiem, tomēr veidojas 
kaļķakmens nogulsnes, izmantojiet Gustavsberg virs-
mu tīrītāju (preces Nr. GB2510160) vai parasto galda 
etiķi un pēc tam kārtīgi noskalojiet virsmu ar ūdeni.

ņemiet Vērā:

• Visi abrazīvie tīrīšanas izstrādājumi, piemēram, beržamie 

sūkļi no metāla, raupji sūkļi, tīrīšanas pulveri u. tml., saskrāpē 

un padara virsmu nespodru;

• Nekad neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus uz skābes, 

hlora vai spirta bāzes, jo tie var atstāt nevēlamas pēdas 

un sabojāt virsmas. Ja šādi līdzekļi tiek lietoti jaucējkrāna 

tuvumā, neaizmirstiet to pasargāt no šļakatām;

• Centieties mazgāšanas līdzekli neizsmidzināt tieši 

uz jaucējkrāna, jo tas var sabojāt jaucējkrāna iekšējās 

sastāvdaļas. Labāk izmantojiet lupatiņu, nodrošinot saudzīgu 

un iedarbīgāku kopšanu;.

• īpaši izvairieties no tīrīšanas līdzekļiem, kas satur šādas vie-

las: sālsskābi, fosforskābi, etiķskābi un hloru. Traipus var radīt 

arī alumīnija hlorīds, kas sastopams antiperspirantos;

• Pārāk karsts ūdens un skalošana ar augsta spiediena 

strūklu var radīt bojājumus;

• Ja pastāv sasalšanas iespējamība, piemēram, neapkurinātā 

namā vai vasaras mājā, pirms ziemas sezonas sākšanās no 

jaucējkrāna ir jāizsūknē viss ūdens. Varat arī to noņemt un 

glabāt apkurinātā telpā. Ja jaucējkrāns ir viensviras maisītājs, 

no kura ir izsūknēts ūdens, bet kurš nav noņemts, ir jāizņem 

regulatora kārtridžs / keramiskais kārtridžs. Ja tas ir termo-

stata jaucējkrāns, ir jāizņem termostata kārtridžs / regula-

tora kārtridžs un jāatstāj jaucējkrāns atvērtā pozīcijā. Pat 

transportējot ar ūdeni pildītu jaucējkrānu temperatūrā, kas 

zemāka par nulli, pastāv risks, ka tas varētu sasalt.

dušas
Dušas sienas ir pastāvīgi pakļautas ūdens, ziepju, 
eļļas, šampūnu un kaļķakmens ietekmei. Šī iemesla 
dēļ, visas Gustavsberg dušas ir aprīkotas ar ”Clear 
Glass” – ārējs aizsardzības  slānis, kas atvieglo 
tīrīšanu un palīdz samazināt mazgāšanas līdzekļu 
izmantošanas daudzumu un biežumu.

Neļaujiet stikla sienu iekšpusē uzkrāties kaļķakmens 
nogulsnēm un noslaukiet sienas ar gumijas skrāpi 
vai lupatiņu pēc katras lietošanas reizes. Rūpīgākai 
tīrīšanai izmantojiet maigu mazgāšanas līdzekli. Šim 
nolūkam der gan īpaši dušu tīrītāji, gan parastie 
logu vai trauku mazgāšanas šķidrumi. Gustavsberg 
tīrīšanas līdzeklis (preces Nr. GB2510140) ir īpaši 
piemērots stiklam, flīzēm un spoguļiem.

 

Nekad neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus uz ace-
tona, skābes vai spirta bāzes.
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