
Garantibegrensninger
Bruk av slipende, etsende eller basiske rengjørings-
midler, eddikrensemidler eller glass svaber som ikke er 
testet av DUSCHOLUX for bruk med CareTec® Pro-be-
legg, kan skade belegget. For å opprettholde funksjonen, 
må systemet rengjøres regelmessig. Hvis kalkrester ikke 
kan fjernes, må Duscholux informeres skriftlig innen 10 
dager på garantie@duscholux.com med angivelse av ga-
rantinummeret - belegget kan være skadet i det berørte 
området. Ignorering av denne fremgangsmåten fører til 
at garantien blir ugyldig.

Hvis du i løpet av garantitiden konstaterer at CareTec® 
Pro ikke lenger oppfyller funksjonen, ber vi deg sende 
en tilsvarende melding til garantie@duscholux.com med 
angivelse av garantinummeret og et bilde av dusjen. 
DUSCHOLUX forbeholder seg muligheten, til å kontroll-
ere at ovenfor nevnte betingelser overholdes på stedet. 
Ved garanti vil DUSCHOLUX gi et sett for fornyelse av 
belegget gratis.

Gyldig fra 1. januar 2021.
Gratulerer – Du har bestemt deg for riktig produkt! 
Takket være CareTec® Pro-belegget er dusjen din lenger 
klar og er lettere å rengjøre. 

CareTec® Pro-belegget fra DUSCHOLUX, som er spe-
sielt utviklet for bruk i dusjen, danner en rensevennlig 
og smussavvisende overflate. I tester har CareTec® Pro 
blitt sertifisert for en brukstid på langt mer enn 10 år1. 
DUSCHOLUX gir deg en 5 års garanti på den rensevenn-
lige funksjonen2 til CareTec® Pro samt en 10 års garanti 
mot glasskorrosjon. Garantien gjelder fra fabrikken og i 
samsvar med produktinformasjonen og pleieinstruksjo-
nene fra DUSCHOLUX. 

For å opprettholde funksjonen i løpet av brukstiden til 
dusjen, må dusjen rengjøres regelmessig. Ideelt sett bør 
du skylle glasset med kaldt vann etter bruk. Hvis du vil 
tørke bort vanndråpene med en dusjnal, bør du bruke 
dusjnalen fra DUSCHOLUX med spesial-leppe. Dusjen 
bør hver eller annenhver uke rengjøres grundig med en 
mikrofiberklut. Du kan bruke DUSCHOclean eller tilsva-
rende rengjøringsmidler; men de er ikke nødvendig for 
glassrengjøring.

DUSCHOLUX CareTec® Pro

1 Ifølge TÜV Rheinland blir den minste kontaktvinkelen på starten av 
testen satt ved >90°. Etter 10 000 tørkebevegelser (=10 års brukstid) må 
vinkelen være minst 50 % av den opprinnelige vinkelen.
2 Rengjøringsvennlig, defineres i henhold til industristandard, med en 
statisk kontaktvinkel på minst 70 grader.


