
Vonia
Pasinaudoję vonia, ją išvalykite, kad nesikauptų pur-

vas ir kalkių nuosėdos. Naudokite švelnius valiklius, 

pavyzdžiui, valomąjį skystį, ir valykite minkštu šepečiu 

arba kempine. Nuplaukite vandeniu. Pageltusias 

vietas valykite citrinų arba vyno rūgštimi – tiesiog 

užpilkite ant drėgno skudurėlio ir patrinkite dėmes. 

Gerai nuplaukite. Kalkių nuosėdas lengviausia ir sau-

giausia šalinti valgomuoju actu. Ant drėgnos audeklo 

skiautės užpilkite truputį acto ir patrinkite dėmes, tada 

gerai nuplaukite vandeniu.

Mūsų vonios gali būti dengtas danga ”Glazeplus”, 

dėl kurios jas lengviau valyti. Vaiski polimerų plėvelė 

saugo vonios paviršių nuo purvo ir kalkių nuosėdų, 

todėl galima mažiau naudoti valiklių ir taip tausoti 

aplinką.

Darant vonios apdailą ar remontą būtina apsaugoti 

gaminius su „Bette Glaze“ emaliu, nes naudojamos 

statybinės cheminės medžiagos gali pažeisti emalį, 

todėl įspėkite remontą atliekančius darbininkus. 

Emaliuotų „Bette Glaze“ gaminių paviršių valykite 

minkšto audinio skiaute naudodami švelnų ploviklį, 

NENAUDOKITE mikropluošto šluosčių. Jei ketinate 

skalbti arba mirkyti drabužius, naudokite švelnius, 

pageidautina, skystus skalbiklius, skirtus skalbti ranko-

mis. Stiprios skalbiamosios ir mirkomosios priemonės 

gali pažeisti vonios emalį.

Jokiu būdu nenaudokite abrazyvinių dalelių turinčių 

valiklių, kietų šveitiklių, šiurkščių kempinių, valiklių, 

kuriuose yra chloro ir fosfatų, indų ploviklių ir 

skalbyklėms skirtų ploviklių.

Vonios kambario baldai
„Gustavsberg“ vonios kambario baldai atsparūs van-

deniui, tačiau tekančiu vandeniu jų plauti nederėtų. 

Nestatykite baldų šalia vonios arba dušo, jei jų neski-

ria tinkama sienelė. Nepalikite ant baldų paviršiaus 

užtiškusio vandens – kuo greičiau nušluostykite. 

Valykite minkštu skudurėliu, suvilgytu švelniu plovikliu.

Prižiūrėkite saVo Vonios kambarį
ir juo bus malonu naudotis!

Vonios kambario švara – tai šis tas daugiau nei higiena. Tinkamai prižiūrimi paviršiai ir įranga 

tarnaus geriau ir ilgiau. Tiesiog vadovaukitės toliau pateikiamais patarimais.
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sanitarinių Porceliano 
gaminių Priežiūra
Vieni lengviausiai prižiūrimų gaminių – specialus 

sanitarinis porcelianas. Jei pasirinksite gaminius, kurių 

paviršius padengtas „Ceramicplus“ danga, palaikyti 

švarą bus dar lengviau. Porcelianą valykite dažnai, kad 

nesikauptų purvas ir kalkių nuosėdos. Jei įprasti valik-

liai gerai nenuvalo, bandykite valyti citrinų arba vyno 

rūgštimi. Praskieskite pagal gamintojo nurodymus ir 

valykite; gerai nuplaukite. Kalkių nuosėdas pašalinsite 

valgomuoju actu, praskieskite jį laikydamiesi gamin-

tojo nurodymų. Pašildytas actas valys dar geriau.

Jokiu būdu nenaudokite abrazyvinių dalelių turinčių 

valiklių, nes ilgainiui jie pažeidžia glazūrą. Taip pat 

nenaudokite stiprių šarminių ir šarmo pagrindu 

pagamintų priemonių užsikimšusiems kanalizacijos 

vamzdžiams valyti, nes jos gali pažeisti porceliano 

paviršių ir kenkia aplinkai. Klozetus ir vandens bak-

elius nešildomose patalpose reikia ištuštinti ir sausai 

nušluostyti. Į vandens sifoną įpilkite apie 4 l antifrizo; 

naudokite ekologišką.

sanitariniai Porceliano gaminiai, kurių PaViršius 

Padengtas „ceramicPlus“ danga

Dėl specialaus keramikos apdorojimo būdo „Ceramicplus“ 

švarą palaikyti dar lengviau, nes ant gaminių paviršiaus 

nesikaupia nešvarumai, nelieka jokių naudojimo žymių. 

Taip apdorotas paviršius yra toks tankus, kad vandens 

lašai negali prie jo prikibti ir nuteka žemyn. Kad vonios 

įranga būtų švari, pakanka ją kasdien nuvalyti minkštu 

skudurėliu arba šepetėliu, galima naudoti truputį švelnaus 

ploviklio. Jei kalkių nuosėdoms pašalinti reikia stipresnių 

ir veiksmingesnių priemonių, naudokite acto pagrindu 

pagamintus valiklius. Jokiu būdu nenaudokite abrazyvinių 

dalelių turinčių ar talko pagrindu pagamintų valiklių (pH 

didesnis kaip 10). Arba laikykitės standartinių sanitarinių 

porceliano priemonių priežiūros taisyklių (žr. ankstesnį 

aprašymą). Nenaudokite aplinkai kenkiančių medžiagų, pvz.: 

tirpiklių, stiprių chemikalų ar nuodingų medžiagų. Nepilkite 

jų į kanalizaciją, nes jos kenkia aplinkai, be to, gali pažeisti 

„Ceramicplus“ paviršius. Panaudojus tokių medžiagų arba 

įpylus jų į klozetą garantija nebegalioja.

klozetai
Klozetams valyti naudokite muilo tirpalą arba 

švelnų valiklį. Nenaudokite abrazyvinių dalelių 

turinčių arba chloro pagrindu pagamintų valymo 

priemonių. Išvalytą klozetą nusausinkite švaria šluoste. 

Nušluostykite po sėdyne esančias kalkių nuosėdas 

ar šlapimo dėmes, jei dėmių lieka, patrinkite jas dar 

kartą minkštu audiniu, pamirkytu karštame muiluo-

tame vandenyje. Tinkamai naudojami mūsų minkšti 

ir kieti spalvoto plastiko dangčiai neturėtų blukti, 

tačiau, jei reguliariai nevalysite kietų dangčių apačios, 

ant jos gali greitai susikaupti nešvarumų. Paprastai 

pakanka ją pablizginti minkštu skudurėliu, sudrėkintu 

švelniu, pvz., automobiliams skirtu abrazyvinių dalelių 

neturinčiu, poliruokliu. Išvalę klozetą įpraskite palikti 

sėdynę ir dangtį pakeltus, kad ploviklių ir valiklių 

likučiai išgaruotų.
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maišytuVai
Įpraskite reguliariai valyti vandens maišytuvus – ge-

riausia iš karto vos jais pasinaudojus. Tada nereikės 

naudoti stiprių valiklių, kurie dar ir kenkia aplinkai. 

Kad nesikauptų kalkių nuosėdos ir išvengtumėte 

įbrėžimų, valykite maišytuvus minkštais skudurėliais. 

Chromuotus ir anoduotus paviršius reguliariai valykite 

skystais neutralaus pH plovikliais arba muilo tirpalu. 

Nusausinkite minkštu sausu skudurėliu. Jei vis dėlto 

imtų kauptis kalkės, naudokite „Gustavsberg“ paviršių 

valiklį (prekės kodas GB2510160) arba įprastą 

valgomąjį actą ir kruopščiai nuplaukite vandeniu.

atminkite:

•  Visos abrazyvinių dalelių turinčios valymo priemonės, pvz.: 

 kieti šveitikliai, šiurkščios kempinės, šveičiamieji milteliai ir 

 kt., subraižo ir nudildo paviršių.

•  Jokiu būdu nenaudokite valiklių, pagamintų rūgšties, 

 chloro ar alkoholio pagrindu, nes jie gali palikti dėmių ir 

 sugadinti paviršių. Jei tokį valiklį naudosite šalia 

 maišytuvo, saugokite, kad neužtikštų.

•  Nepatartina purkšti ploviklio tiesiai ant maišytuvo, nes į jį 

 patekęs gali pažeisti viduje esančias detales. Geriau nau-

 dokite plovikliu sudrėkintą skudurėlį – jis valo ne tik 

 švelniau, bet ir geriau.

•  Ypač venkite valiklių, kuriuose yra šių medžiagų: druskos, 

 fosforo ir acto rūgšties bei chloro. Aliuminio chloridas, 

 kurio dedama į priemones nuo prakaitavimo, taip pat gali 

 palikti dėmių.

•  Žalos gali padaryti per karštas vanduo ir per stipri srovė.

•  Jei vanduo gali užšalti, pavyzdžiui, kai namas ar vasarna-

 mis nešildomas, prieš žiemos sezoną vandens maišytuvą 

 ištuštinkite arba nuimkite ir padėkite į šiltesnę vietą. Jei 

 vienasvirtis maišytuvas ištuštinamas, bet nenuimamas, 

 reikia išimti keraminę kasetę. Jei maišytuvas termostati-

 nis, išimkite termostatą ir palikite maišytuvą įjungtą. Kai 

 oro temperatūra minusinė, maišytuvas, kuriame yra 

 vandens, gali užšalti net ir vežamas.

dušas
Antu dušo sienelių nuolat patenka vandens, muilo, 

riebalų, valiklių ir kalkių nuosėdų. Dėl šios priežasties 

visų ”Gustavsberg” kampinių dušo sienelių bei 

varstomų durų ir sienelių vidinė pusė yra specialiai 

apdorota ir padengta ”Clear Glass”- kad stiklas visada 

būtų skaidrus, kas palengvina valymą ir sumažina 

naudojamų valiklių kiekį.

Kad ant stiklo sienelių nesikauptų kalkių nuosėdos, 

kaskart pasinaudojus dušu jas reikia nusausinti gumine 

šluoste arba skuduru. Švelniu valikliu nuvalysite geriau, 

tinka ir specialūs dušo valikliai, langų ir kitokie buitiniai 

plovikliai. Stiklui, plytelėms ir veidrodžiams šveisti ypač 

tinka „Gustavsberg“ valiklis (prekės kodas GB2510140). 

Jokiu būdu nenaudokite valiklių, pagamintų acetono, 

rūgščių ar alkoholio pagrindu, taip pat tokių, kurie turi 

abrazyvinių dalelių.
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