
 

Údržba a péče o kování Holar 

Před prvním použitím po instalaci je nutno výrobek řádně vyčistit některým z čisticích krémů.  

Čištění výrobků provádějte pravidelně. Používejte k tomu teplou vodu, případně jemný tekutý 

čisticí prostředek a měkkou, savou tkaninu. 

 

Čištění a údržba: 

K čištění výrobků je možno použít běžné jemné a neobrušující tekuté čisticí prostředky pro 

domácnost, vhodné pro nerezové výrobky (např. Franke Twister nebo Franke Sunshine, TORO, CIF, 

aj.), nebo čisticí prostředky na bázi čpavku. 

Čemu se vyhnout: 

V žádném případě nepoužívejte  

 

 ocelové drátěnky 

  ocelovou vlnu na cídění, 

  čisticí prostředky na stříbro,  

 bělidla a dezinfekce 

 odstraňovače laků,  

 koncentrované kyseliny,  

 louhy   

 suché čisticí prášky či abrazivní 

prostředky (např. na bázi písku),  

 prostředky obsahujícími kysličník 

uhličitý 

 látky obsahující chlór nebo jeho 

deriváty (odstraňovače nátěrů a 

prostředky na čištění štětců),  

 

Pokud se nerezová ocel výrobku dostane 

do styku s kyselinami je nutno výrobek ihned umýt větším množstvím teplé vody a otřít do sucha. 

Skvrny způsobené tuší, inkoustem, olejem nebo barvami musí být odstraněny ihned. Pokud je těžké 

tyto skvrny odstranit teplou vodou s doporučeným tekutým čisticím prostředkem, použijte měkkou 

tkaninu mírně nasáklou denaturovaným alkoholem a následně řádně setřete teplou vodou. 

 

Skvrny na nerezové oceli jsou ve většině případů způsobeny usazeninami na povrchu. Nejedná se o 

poškození vlastního materiálu. Nejčastější příčinou je tvorba tenkého filmu vodních usazenin na 

povrchu výrobku, které se často projeví nejprve jako duhový efekt.  Přestože nerezová ocel za 

normálních podmínek nekoroduje, mohou tyto částice způsobit zdání malých hnědých skvrn rzi (tzv. 

přijatá rez). Tvorbě tohoto filmu je možné zamezit vysušením povrchu výrobku. Pokud se však tento 

film vytvoří, lze jej odstranit pomocí vlhkého měkkého hadříku a tekutého čisticího krému. 

Opakující se „rezavé“ skvrny 

V případě neustále se opakujících rezavých skvrn, především u novostaveb a rekonstruovaných 

prostor doporučujeme prohlédnout, zda nejsou v blízkosti výrobků usazeniny (kousky cihel, kovové 

špony, zbytky písku, malty), které způsobují znečištění vody a následný vznik skvrn. Trvanlivější skvrny 

je možno odstraňovat jemným leštidlem usazeniny vodního kamene lze odstranit 9% kyselinou 

octovou. 

 
Používat do 

správného 

zatížení 

 Nepoužívat 

hrubou sílu 

 Čistit pouze 

vlhkým měkkým 

hadříkem 

 
Předejít styku 

s tvrdými a 

ostrými předměty  

 Správná montáž, 

používat montážní 

šablonu 

 
Nepoužívat 

chemické 

prostředky na 

bázi chlóru 

 
Používat dveřní 

zarážky 

 

 Nepoužívat 

brusné pomůcky 


