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Ekspluatācijas instrukcija 

     Ekspluatējot Stikla Serviss stikla dušas durvis, sienas, dušas stūrus, vannas sienas, jāņem 

vērā: abrazīvie tīrīšanas izstrādājumi, piemēram, beržamie sūkļi no metāla, raupji sūkļi, 

tīrīšanas pulveri, smiltis u. tml., bojā, saskrāpē un padara stikla virsmu un metāla, plastikāta 

detaļas nespodras; 

Nedrīkst izmantot mazgāšanas līdzekļus uz skābes, hlora vai spirta bāzes, jo tie var atstāt 

nevēlamas pēdas un sabojāt virsmas. Ja šādi līdzekļi tiek lietoti iegādātā dušas izstrādājuma 

tuvumā, neaizmirstiet to pasargāt no līdzekļa šļakstiem un nokļūšanas uz dušas virsmas; 

Centieties mazgāšanas līdzekli neizsmidzināt tieši uz stikla, jo tas var sabojāt stikla virsējo 

kārtu. Labāk izmantot lupatiņu, nodrošinot saudzīgāku un iedarbīgāku kopšanu;. 

Īpaši izvairieties no tīrīšanas līdzekļiem, kas satur šādas vielas: sālsskābi, fosforskābi, etiķskābi 

un hloru. Traipus var radīt arī alumīnija hlorīds, kas sastopams antiperspirantos. Centieties 

izvairīties no koncentrētām skābēm, augstas koncentrācijas mazgāšanas līdzekļiem, alkohola, 

mazgāšanas līdzekļiem ar augstu hlora saturu, koncentrētām smaržvielu esencēm vannām un 

dažādiem krāsainiem koncentrātiem.  

Pārāk karsts ūdens un skalošana ar augsta spiediena strūklu var radīt neatgriezeniskus 

bojājumus; 

Tīriet stiklu bieži, neļaujot uzkrāties netīrumiem un kaļķakmens nogulsnēm. 

Nekad neizmantojiet abrazīvus mazgāšanas līdzekļus. Tie laika gaitā sabojā pārklājumu. 

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 parasite logu vai trauku 

mazgāšanas šķidrumi. 

Pēc virsmu apstrādes ar tīrīšanas līdzekli, virsmas jāskalo ar tīru ūdeni (+20° līdz +60° C 

temperatūrā), lai atšķaidītu un noskalotu mazgāšanas līdzekļa atlikumu. Pēc skalošanas, stikla 

virsmas jānosusina ar speciālām elastīgām gumijas slotiņām un/vai ar mitrumu uzsūcoša 

materiāla audumu. 

Stikloto virsmu kopšanai izmanto ūdeni, kurā izšķīdināti stikla virsmu tīrīšanai paredzēti līdzekļi. 

Rekomendējamā šķīduma temperatūra ir +20° līdz +60° C. Kā specializētos tīrīšanas līdzekļus 

var izmantot līdzekļus, kam piemīt tīrošas, taukus šķīdinošas īpašības un kuru pH līmenis 

nepārsniedz pH7. 

Kustīgās dušas kabīnes daļas ir nepieciešams regulāri ieeļlot ar speciāli tam paredzētām 

smērvielām. Tas ir jādara atkarīgi no dušas kabīnes lietošanas biežuma. Minimums 1-2 reizes 

mēnesī. 

Izstrādājumus no stikla nedrīkst pakļaut krasām temperatūras maiņām, kā arī mehāniskiem 

triecieniem. 

Produktiem ar skrūvju stiprināšanas vietām, skrūves profilaksei vismaz ik pēc 6 mēnešiem ir 

jāpievelk un jānoregulē, lai nodrošinātu nevainojamu produkta kalpošanas kvalitāti. 
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