
Decydując się na asortyment ze stali szlachetnej marki (nalot w kolorze żółtym lub brązowym). Dlatego też zalecamy 
greenteQ, wybieracie Państwo produkty wysokiej jakości, które stosowanie specjalnych preparatów pielęgnacyjnych, takich jak 
pozwolą cieszyć się swoją trwałością i elegancją przez wiele lat. np. „Spray do pielęgnacji stali szlachetnej” marki greenteQ. 
Pragniemy zaznaczyć, iż również te produkty wymagają Pozwolą one zabezpieczyć powierzchnie przedmiotów 
pielęgnacji oraz konserwacji. Materiały wykonane ze stali wykonanych ze stali szlachetnej ochronną powłoką 
szlachetnej szczotkowanej z racji na swoją porowatą zapobiegającą przywieraniu zanieczyszczeń, konserwując je 
powierzchnię są podatne na wszelkiego rodzaju przy tym na wiele tygodni. 
z a n i e c z y s z c z e n i a  p o c h o d z ą c e  z e  ś r o d o w i s k a .  
Zanieczyszczenia te mogą powodować niekiedy przebarwienia 
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Instrukcje użytkowania, dane dotyczące produktu i jego osiągnięć oraz inne dane techniczne stanowią w odniesieniu do naszych produktów greenteQ jedynie ogólne wskazówki. Służą one tylko do opisu właściwości i budowy produktów i nie stanowią 
gwarancji w rozumieniu § 443 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań naszych produktów obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie, czy dany produkt nadaje się do jego celów. Nasze doradztwo 
techniczne udzielane ustnie, pisemnie lub w postaci przeprowadzonej próby służy tylko do Państwa informacji i jest absolutnie niewiążące.

Czyszczenie:

Wskazówki:

Zalecamy profilaktyczne czyszczenie powierzchni (raz na 2-3  
tygodnie). Preparat można nanosić dwojako:  
• bezpośrednio na powierzchnię, następnie rozprowadzić przy 
pomocy ściereczki,
• bądź też nanieść w pierwszej kolejności na ściereczkę a 
następnie na powierzchnię.

Nie zaleca się stosowania drucianych szczotek lub też innych 
przedmiotów mogących zarysować, niszcząc powierzchnie 
czyszczonych elementów. Szczególnie gorąco zalecamy 
stosowanie preparatów pielęgnacyjnych w obszarach 
nadmorskich, wybrzeżach, basenach krytych, halach 
produkcyjnych, itp.

Pielęgnacja powierzchni ze stali szlachetnej:

http://simteq.pl/do/item/041632/srodek-do-pielegnacji-stali-szlachetnej-w-aerozolu
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