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PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

Zdjąć brud, resztki 
zaprawy, gipsu i pozost-
ałości po farbie usunąć 
ręcznie miękkim padem.

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

ZABRUDZENIA ORGANICZNE/NIEORGA-
NICZNE

takie jak białko, oleje i tłuszcze oraz resztki 
jedzenia (np. kawa, wino czerwone itp.) 
usunąć za pomocą Metapol G 505 .

Powierzchnię czyścić odpowiednim padem 
ręcznym. 

Wyczyszczoną powierzchnię gruntownie 
spłukać wodą.

Miedź jest miękkim i elastycznym metalem szlachet-
nym o rudej barwie. Wykazuje dobrą przewodność cie-
plną i elektryczną. Pod wpływem powietrza lub pod 
działaniem dwutlenku węgla miedź tworzy zasadowy 
węglan miedzi („patynę”) o barwie jasnoszarej do 
zielonej. Patyna chroni miedź przed dalszą korozją. 
Podczas reakcji z kwasem octowym z miedzią powsta-
je oktan miedzi, tak zwana „zieleń miedziana”. Miedź 
jest wrażliwa na działanie kwasów.

POWIERZCHNIE MIEDZIANE

CZYSZCZENIE

MYCIE GRUNTOWNE

W razie potrzeby usunąć 
luźne zabrudzenia.

Zabrudzenia Sposób wykonania Sprzęt czyszczący

ZABRUDZENIA TŁUSZCZOWE

takie jak białko, oleje i tłuszcze oraz resztki 
jedzenia (np. kawa, wino czerwone itp.)
Do codziennego użytku odpowiedni jest 
gotowy środek do mycia natryskowego Reso 
Clean G 515 środek uniwersalny Blitz Citro 
G 481 lub ekologiczny środek czyszczący 
Planta® Soft P 313.

Ściereczkę czyszczącą spryskać produk-
tem i wyczyścić powierzchnię.

Płukanie wodą nie jest konieczne.

CZYSZCZENIE CODZIENNE


