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Kort beskrivelse af UV-C teknologien
Kort beskrivelse
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Derfor kræver rustfrit stål ingen coating eller anden beskyttelse mod korrosion. Hvis det plejes
ordentligt, forbliver rustfrit stål skinnende og lyst, selv efter langvarig brug.
Derfor kræver rustfrit stål ingen coating eller anden beskyttelse mod korrosion. Hvis det plejes
Med venlig hilsen
efteri kontakt
langvarig
brug.
ordentligt,afforbliver
rustfrit
stål skinnende
og lyst,
1. Overflader
rustfrit stål
absorberer
ikke fødevarer,
det selv
kommer
med
eller kemiske
Navn
på person
rengøringsmidler,
det rengøres
med. Hård og glat overflade er let at rengøre og modstandsdygtig
1. over
Overflader
af rustfrit
stål absorberer
fødevarer,
det
kommer
i kontakthøje
med eller kemiske
for dannelse
af forskellige
biofilmer -ikke
derfor
overholder
rustfrit
ståloverflade
rengøringsmidler,
det
rengøres
med.
Hård
og
glat
overflade
er
let
at
rengøre
og modstandsdygtig
hygiejnestandarder.
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2. Modstandsdygtig
over for både lave og høje temperaturer. Rustfrit stål er meget modstandsdygtigt
hygiejnestandarder.
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2. Modstandsdygtig over for både lave og høje temperaturer. Rustfrit stål er meget modstandsdygtigt
over for termiske stød - hurtige og betydelige temperaturændringer.

3. Praktisk, æstetisk og holdbar er nogle af det rustfrie ståls fysiske egenskaber, og disse gør det
muligt at fremstille produkter af forskellige design og former, som også er lette at håndterer.
Produkterne er robuste, holdbare og modstandsdygtige over for slid og miljøpåvirkninger.
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Imidlertid skal rustfrit stål plejes og rengøres med jævne mellemrum for at opretholde en god
overfladetilstand (æstetisk udseende og korrosionsbestandighed).
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INDLEDENDE HÅNDTERING OG RENGØRING AF EMHÆTTENS RUSTFRIE STÅLOVERFLADE
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Det anbefales derfor at fjerne plastisk beskyttelsesfilm, så snart det ikke længere er nødvendigt (efter
transport
og montering)
at opretholde
beskyttelsen af emhættens
overflade.
Det
anbefales
derfor at fjerne
plastisk beskyttelsesfilm,
så snart detrustfrie
ikke længere
er nødvendigt (efter
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transport og montering) at opretholde beskyttelsen af emhættens rustfrie overflade.
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Passende rengøringsprodukter
bør leveres af virksomheder som er specialiserede i overfladebehandling af
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Hvis du er i tvivl, skal du kontakte repræsentanterne for producenten af rengøringsprodukter.
Rustfrit stål skal altid rengøres langs strukturen (polering), ikke på tværs (VIGTIGT).
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emhættens rustfrie ståloverflade poleres med tør klud (maskeringsrens) eller bare aftørres.
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stærkt koncentrerede syrer kan ændre det visuelle udseende på overfladen. Producentens instruktioner
skal overholdes ved brug af rengøringsmidler ovenfor for at sikre sikkert arbejde og miljøbeskyttelse.
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Rengør ikke overfladerne i retningen vinkelret på polering, rengør ALTID langs med stålets slibning!
Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder klorider (især saltsyre) til rengøring af overflader i
rustfrit stål. Hvis sådanne produkter ved et uheld anvendes, vask overfladen med frisk vand og
rengør med specielle rengøringsmidler, der fjerner oxider og andre forbindelser!
Produkter påKort
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beskrivelse
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proces der sker indeBrug
i en ikke
bla bla…
omgivende fugtighed
ved berøringspunkter.
rengøringsmidler og
Den proces der sker inde i en bla bla… der sker inde i en bla bla…Den proces der
værktøjer, som
blev
brugt
af kulstofstål.
Dentidligere
proces der
sker
inde til
i enrengøring
bla bla… der
sker inde i en bla bla…Den proces der
Den
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Brug ikke ru og slibende materialer!
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For at sikre hygiejne i et professionelt køkken anbefales det at rengøre rustfrit ståloverflader hver dag.
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