
Radius 60 K H X Nickel
Datablad

PRODUKTBESKRIVNING:
Nordic-Tech Radius 60 K H X Nickel 

• En kraftig rostfri vask med modern design.
• Kan monteras på alla förekommande sätt.
• Kombinationen med låg mellanvägg gör 

det enkelt att lägga ugnsplåtar och galler 
i blöt.

TEKNISKA DATA:

BAUHAUS ARTIKELNUMMER: 3243689A

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL:
Missfärgningar och beläggningar kan uppkomma på 
den rostfria ytan om t ex vatten eller lösningar av 
syntetiska tvättmedel m.m. tillåts att avdunsta på 
materialytan. Rengör produkten med milt diskmedel 
och vatten, samt torka gärna av ytan för att undvika 
fläckar

Uppkomna rostfläckar har ofta inte något samband 
med korrosion hos det rostfria stålet utan kan i de 
flesta fall härledas till att något föremål av järn eller 
kolstål (även stålull) varit placerat på ytan, varvid 
korrosion (rost) från föremålet vidhäftat den ytan. 
En annan orsak är höga järnhalter och järnpartiklar i 
vattnet som genom avdunstning lämnar kvar 
partiklarna och ger upphov till rostfläckar. 

Starka lösningar av mineralsyror och vissa organiska 
syror kan ge upphov till ett allmänt korrosionsangrepp 
hos den rostfria ytan. Sådan korrosion kan yttra sig i 
form av rostfläckar men uppträder i allmänhet som 
matta gråaktiga nyanser i ytan samt vid kraftigt 
angrepp som sårigheter.

Använd ett anpassat rengöringsmedel, t ex Clean & 
Shiny. Fukta en lagom porös svamp rikligt med vatten. 
Stryk några gånger över pastan och krama upp ett 
rikligt lödder. Putsa endast med löddret, aldrig direkt 
med pastan. Skölj med rent vatten och torka efter 
med mjuk trasa. Tack vare löddret är det lätt att 
komma åt i hörn och skrymslen.

Vid kraftig nedsmutsad yta kan det behövas flera 
behandlingar.
För att undvika missfärgningar bör ytan torkas av med 
en mjuk trasa, eftersom fläckar kan uppstå om ytan 
självtorkar.

Yttermått: 
Innermått:
Djup: 
Invändig hörnradie: 
Materialtjocklek:

585 x 440 mm 
180/340 x 400 mm 
160 mm 
10 mm
1,2 mm




