EICO STÅLVASKE
Rengøring og vedligeholdelse af rustfri stål overflader
EICO stålvaske til køkken og bad er fremstillet i 18/10 rustfrit stål (AISI 304 certificeret stål af topkvalitet)
Et miljø- og rengøringsvenligt materiale, som er velegnet, hvor der stilles store krav til hygiejne.

Rustfrit stål kendetegnes ved en oxid film, der beskytter overfladen og gør produktet rustfast. Denne
film virker som en naturlig barriere til beskyttelse mod angreb af korroderende luftarter, væsker
eller partikler. Rustfrit stål er imidlertid ikke sikret fuldstændigt mod korrosion, hvad der ellers kan
være den generelle opfattelse. Ødelægges den beskyttende film på ståloverfladen kan beskyttelsen
reduceres drastisk, og der kan dannes rustpletter eller aflejringer af forskellig art.
Derfor anvendes specielle teknikker ved forarbejdning af stålet, der sikrer fuldstændig beskyttelse
ved alle normale arbejdsprocesser.
Primære årsager til korrosion:
�
�
�
�

Jernholdige materialer (flyverust), der efterlades på våde overflader, typisk fra
redskaber der anvendes til rengøring, som eksempelvis skuresvampe.
Kalk. Kalkaflejringer kan svække stållegeringen.
Salte og tørre rester af fordampede væsker.
Rengøringsmidler med indhold af klorid eller ammoniak,
der ikke renses fuldstændigt af.

Rengøring og vedligeholdelse:
For at undgå korrosionsproblemer er det meget vigtigt, at brugeren rengør ståloverfladen på korrekt
vis, idet der anvendes passende produkter til at sikre at rustbeskyttelsen opretholdes.
Til daglig rengøring anbefales almindelig opvaskemiddel. Brug en opvaskebørste  evt. en blød
klud. Grundig rengøring kan klares med et dertil egnet stålrengøringsmiddel.Sikr at midlet ikke
indeholder klorider, ammoniak eller tilsvarende. Skyl altid med rent vand.
Anvendt ikke skuresvampe med metaloverflade eller lignende redskaber som kan efterlade
mikroskopiske partikler, der fæstner sig til den rustfri overflade (flyverust).
EICO forhandler velegnede produkter til grundig rengøring.
Firkantede vaske

Hele ideen bag en firkantet vask, er at opnå et udseende med rette, lige falder.
Da produktionsmetoden for en firkantet vask er anderledes end for en presset vask (runde hjørner)
kan der ved firkantede vaske henstå dråber/vand i mindre grad.
Det er altid vigtigt at man jævnligt rengør vasken.

