
INSPIRUJEMY!

 

Najlepsze sposoby czyszczenie kabiny
prysznicowej dla perfekcyjnej Pani domu.

Podczas każdej kąpieli po ściankach kabiny prysznicowej spływa woda z dodatkiem płynu do
kąpieli. Wytwarza się wtedy nieestetyczny, często trudny do usunięcia biały osad, który
szpeci całą kabinę. Jest wiele sposobów na to, aby nalot z kamienienia i mydła efektywnie
usunąć. Można skorzystać ze specjalistycznych preparatów czyszczących, jak również
tradycyjnych domowych sposobów, które są bezpieczniejsze dla naszego zdrowia oraz
szczególnie polecane dla alergików, którzy muszą unikać czyszczących środków
chemicznych.
Kabiny prysznicowe powinny być czyszczone za pomocą delikatnych preparatów
chemicznych. Nie powinno się stosować preparatów ścierających takich jak mleczko do
czyszczenia czy pasta czyszcząca mimo, że zastosowanie ich daje szybki i zadowalający
efekt, mogą porysować ścianki kabiny, zmniejszyć przejrzystość szyby, a także je zarysować.
Na zewnętrznych, szklanych ścianach kabiny prysznicowej możemy stosować zwykły płyn do
mycia szyb, który sprawi, że szyba uzyska świeży wygląd i będzie bardziej błyszcząca. 
W ofertach handlowych znajdziemy wiele skutecznych preparatów dedykowanych tego typu
czynnościom. Najlepiej sprawdzają się produkty zawierające naturalne kwasy owocowe, ich
delikatność sprawia, że nie niszczą powierzchni i nie odbarwiają jej. Zwolennicy domowych
metod czyszczenia stosują: ocet z ciepłą wodą, sodę oczyszczoną czy wodę utleniona.
Należy pamiętać aby nie używać szczoteczek ani gąbek zmywakowych, mających
właściwości ścierne. Lepsze będą delikatne bawełniane ściereczki.



Na rynku dostępnych jest wiele produktów, które mają nam pomóc w utrzymaniu kabiny
w czystości. Sami producenci starają się ułatwić nam tą kwestię, proponując produkty,
które są łatwe w utrzymaniu w czystości.

„Większość naszych kabin prysznicowych marki SANPLAST posiada specjalną powłokę
modyfikującą jego chemiczno-fizyczne właściwości. Glass Protect – bo o niej mowa- 
 znacząco wpływa na utrzymanie w czystości powierzchni szkła, umożliwia redukcję

wydatków na środki czyszczące dzięki zmodyfikowanej powierzchni szkła - woda spływa
szybciej i łatwiej, pozostawiając znikomą ilości osadu. A co najważniejsze sprzyja

ekologii, gdyż do konserwacji kabiny wystarczą łagodne środki czystości oraz miękkie
ściereczki.” – podkreśla Robert Rachowski – Product Manager SANPLAST SA.


