EN / MAINTENANCE GUIDELINES
FOR WASH BASIN IN PORCELAIN

SE / SKÖTSELRÅD FÖR TVÄTTSTÄLL
I PORSLIN

Washbasins in porcelain have a hard, glazed and durable surface.
You clean porcelain smoothest with a light damp cloth and a mild
detergent. Do not use tools that contain hard abrasives.

Porslinstvättställ har en hård, glaserad och tålig yta. Du rengör
porslinet smidigast med en lätt fuktad trasa och ett milt rengöringsmedel. Använd inte redskap som innehåller hårda slipmedel.

Also avoid caustic soda as it destroys the glazed surface. Black
lines can occur when porcelain comes in contact with metal
objects. You can remove the lines with a ceramic eraser.

Undvik också kaustiksoda eftersom det förstör den glaserade ytan.
Svarta streck kan uppstå när porslinet kommer i kontakt med metallföremål. Du kan ta bort strecken med ett keramiskt suddgummi.

NO / VEDLIKEHOLDSRÅD FOR
SERVANT I PORSELEN

DK / PLEJEANVISNINGER FOR
HÅNDVASK I PORCELÆN

Porselensservanter har en hard, glasert og slitesterk overflate. Du
rengjør porselenet enklest med en lett fuktet klut og et mildt rengjøringsmiddel. Bruk ikke redskaper som inneholder harde slipemidler.

Porcelænsvask har en hård, glaseret og holdbar overflade.
Du renser porcelæn glatest med et lys fugtig klud og et mildt
rengøringsmiddel. Brug ikke værktøjer, der indeholder hårde
slibemidler.
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Unngå også kaustisk soda siden det ødelegger den glaserte overflaten. Det kan oppstå svarte streker når porselenet kommer i kontakt
med metallgjenstander. Du kan fjerne streken med et keramisk
viskelær.

Undgå også kaustisk soda, da det ødelægger den glaserede
overflade. Sorte striber kan opstå, når porcelæn kommer i kontakt
med metalgenstande. Du kan fjerne linjerne med et keramisk
viskelæder.

FI / POSLIINIALTAIDEN HOITOOHJEET
Posliinipesualtaassa on kova, lasitettu ja kestävä pinta. Voit puhdistaa
posliinin helpoimmin kevyesti kostutetulla liinalla ja miedolla
puhdistusaineella. Älä käytä kovia hiovia aineita sisältäviä välineitä.
Vältä myös kaustista soodaa (natriumhydroksidi), koska se tuhoaa
lasitetun pinnan. Posliiniin voi jäädä metalliesineiden kosketuksesta
mustia viiruja. Viirut voi poistaa keraamisella pyyhekumilla.

