
KROK PO KROKU
SKUTECZNE  CZYSZCZENIE

Kroki pracy, konieczne do skutecznego wykorzystania środka do pielęgnacji stali
nierdzewnej PRESTAN STEINLESS STEEL

Art. Nr. 203.778 12 x 0,5 l butelka
•pielęgnuje i chroni powierzchnie ze stali nierdzewnej
•czyści, pielęgnuje i chroni wszystkie powierzchnie ze stali szlachetnej   w jednym cyklu pracy 
•przy regularnym stosowaniu, zabezpiecza przed szybkim zanieczyszczeniem 
•pozostawia błyszczącą powlokę ochronną 
•zapobiega powstawaniu śladów palców 
•nadaje się do aluminium, chrom, powierzchni anodowanych , niklu i mosiądzu

Do czyszczenia stali nierdzewnej wykorzystywane są zazwyczaj produkty zawierające olej lub silikon. 
Powierzchnie czyszczone w taki sposób, już po krótkim czasie wyglądają na pomazane i nie są odporne na 
ślady pozostawiane przez palce. 

Czyszczenie gruntowne ma na celu usunięcie z nieużywanych wcześniej powierzchni resztek kleju od 
opakowań z transportu oraz usuwa naniesione wcześniej środki czyszczące, oleje, tłuszcze i inne 
zabrudzenia. Stal nierdzewna czyszczona jest gruntownie przy użyciu środka czyszczącego POWER CLEANER
A (rozcieńczony w stosunku 1:3) który szybko i skutecznie usunie zanieczyszczenia. Środek czyszczący należy 
równomiernie rozprowadzić, pozostawić do naciągnięcia i następnie wyczyścić powierzchnię padem 
gąbkowym.

2.1 Czyszczenie gruntowne stali nierdzewnej

1.Opis sytuacji wyjściowej

Tak jak w przypadku gruntownego mycia podłóg, po czyszczeniu powierzchnia powinna zostać 
zneutralizowana dużą ilością wody. Po zakończeniu neutralizacji wyczyszczone powierzchnie należy przetrzeć 
absorbującymi wodę ręcznikami papierowym. 

2.2 Neutralizacja

Po kompletnym osuszeniu rozprowadzić środek do pielęgnacji stali nierdzewnej po całej
wyczyszczonej gruntownie powierzchni, najlepiej przy pomocy rękawicy czyszczącej z mikrofazy. 
Metoda ta nazywana jest lakowaniem powierzchni. Przy użyciu dozownika butelki 500 ml należy 
nanieść tylko kilka kropel środka czyszczącego do pielęgnacji stali nierdzewnej na suchą rękawicę. 
Poprzez użycie zbyt dużej ilości produktu może dojść do powstania tzw. mokrych miejsc. 

2.3 Pierwsza pielęgnacja

2.4 Czyszczenie bieżące 

W odróżnieniu do środków czyszczących zawierających olej i silikon którymi należy pokrywać całą 
powierzchnię , przy użyciu środka do pielęgnacji stali nierdzewnej PRESTAN STEINLESS STEEL wystarczy 
jedynie punktowo usuwać miejsca zabrudzenia. Na stali nierdzewnej nie powstają plamy od czyszczenia. 

Czterokątna rękawica nakładana jest na butelkę 500 ml i wykorzystywana jest wyłącznie do 
czyszczenia stali nierdzewnej. w ten sposób unika się użycia np. mokrych lub brudnych ścierek.

Dzięki opisanej metodzie powstaje błyszcząca, sucha i odporna na dotyk powierzchnia tzn.
że dotyk czystym rękami nie pozostawia śladów. Środek czyszczący nie powinien być stosowany
do powierzchni poziomych w kuchniach. Tam, ze względu na regulacje prawne dotyczące
zdrowej żywności, do czyszczenia używa się tylko neutralnych płynów do mycia.
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3. Zastosowanie rękawicy czyszczącej

4. Opis rezultatów
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