
 
 

NÁVOD K POUŽITÍ ZACK 
Jsme potěšeni, že jste si vybrali exkluzivní bytové doplňky ZACK a doufáme, že budete s našimi produkty spokojení. Přestože jsou všechny produkty ZACK vyráběné a balené s obzvláštní péčí, je možné, že 

se vyskytne nějaká závada. V takovém případě se obraťte na svého prodejce. Ujistěte se, že pro takovou situaci máte uschovaný paragon a obal. 
 

PÉČE A TIPY NA ČIŠTĚNÍ 
Aby bylo jisté, že si i nadále budete užívat vysokou kvalitu produktů tak dlouho, jak jen to bude možné, přinášíme Vám několik tipů na péči o naše výrobky. Pouze s pravidelnou péčí může vydržet 

dlouhotrvající lesk nerezového povrchu. 
 

Běžné znečištění 
Pro pravidelnou péči a čištění běžných nečistot se nejvíce hodí ZACK UTĚRKA Z MIKROVLÁKNA (kód produktu 30001), když je lehce navlhčená. 

Jinak je pro čištění produktů nejvhodnější čistá voda a standardní, běžně dostupné čisticí prostředky. Ovšem doporučujeme po čištění daný kus řádně osušit. 
Při pravidelném používání  ZACK ČISTÍCÍHO SPREJE (kód produktu 30002), který byl speciálně vyvinut pro povrchy z nerezové oceli, budou produkty méně náchylné k zašpinění. 

 
Silnější znečištění 

Hrubší nečistoty (například mastnotu, olej, atd.) odstraňte pomocí horké vody a univerzálního čističe. Pak je ale nezbytné oč istit produkt z nerez oceli čistou vodou a měkkým hadříkem vysušit. 
 

Velmi silné znečištění 
Povlak vodního kamene a znečištění, které vzniká při delším užívání, může být odstraněn za použití lehce kyselého čističe, který obsahuje zhruba 10% kyseliny citrónové nebo kyseliny octové. Na leštěné 

povrchy (POUZE) mohou být použity také čistící kamínky. Jakékoliv zbytky mýdla musí být okamžitě odstraněny za použití čisté vody a následným usušením. 
 
 
 

!UPOZORNĚNÍ! 
Po použití mýdlového, nebo jiného čističe, je nezbytné veškeré nerezové produkty okamžitě opláchnout čistou vodou a následně osušit. 

Prostředky na čištění WC/odpadů, abrazivní prostředky, bělidla a silné kyseliny jsou zcela nevhodné pro čištění produktů ZACK . 
Zejména WC kartáč, který se dostane do styku s prostředky na čištění toalet, by měly být hned po použití vypláchnuty pod čistou vodou a usušeny.  WC čističe obvykle obsahují agresivní látky, které mohou 

rychle vést ke korozi i na nerezové oceli. 

 


