
DUSCHOLUX CareTec® Pro
Gäller fr.o.m. 1 januari 2019.
Grattis - du har valt rätt produkt! Tack vare CareTec® 
Pro glasbehandlingen, kommer din duschvägg att hålla 
sig ren längre och vara enklare att rengöra. 

CareTec® Pro glasbehandlingen, speciellt utvecklad för 
att användas i duschen, en yta som enkel att rengöra 
och smutsavvisande. Tester har visat att ytan fungerar i 
över 10 år för CareTec® Pro1. DUSCHOLUX lämnar 5 års 
garanti på enkel att rengöra effekten2 för CareTec® Pro 
samt en 10 årig garanti mot glas korrosion. Garantin är 
giltig från fabrik med förbehåll för att 
produktinformationen och skötselinstruktionerna från 
DUSCHOLUX följs.

Duschväggen måste rengöras med jämna mellanrum för 
att bibehålla denna funktion så bra som möjligt under 
hela din duschväggs livslängd. Skölj helst glaset efter 
användning med kallt vatten. Om du vill torka bort 
vattendropparna med en gummiskrapa, använd då 
DUSCHOLUX gummiskrapa med den speciella läppen. 
Duschväggen bör vanligtvis rengöras med en 
mikrofiberduk en gång i veckan eller varannan vecka. 
DUSCHOclean eller ett jämförbart rengöringsmedel kan 
användas; de är emellertid inte nödvändiga för 
rengöring av glaset.
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1  Minsta kontaktvinkel vid testens början sattes till> 90 ° per TÜV   
Rheinland. Efter 10 000 torkningsrörelser (= 10 års användning) måste 
vinkeln vara minst 50% av startvinkeln
2 Enkel rengöring definieras med en statisk kontaktvinkel på minst> 70 
grader per industristandard.

Garantibegränsningar
Användning av slipande eller alkaliska rengöringsmedel, 
rengöringsmedel som är baserade på vinrankor eller 
skrapor som inte har kontrollerats av DUSCHOLUX för 
användning med CareTec® Pro-beläggningen kan skada 
beläggningen. För att underhålla funktionen måste 
duschväggen rengöras regelbundet. Om det inte går att 
ta bort kalkavlagringar vid rengöring, måste Duscholux 
informeras skriftligen inom 10 dagar via 
garantie@duscholux.com ange garantinummer - 
beläggningen kan i annat fall skadas. Om detta 
förfarande inte beaktas och följs, upphör alla garantikrav 
att gälla.

Om det fastställs att CareTec® Pro inte längre uppfyller 
sin funktion vid någon tidpunkt under garantiperioden, 
vänligen rapportera detta till oss på 
garantie@duscholux.com, ange garantinummer och 
bifoga ett foto av duschväggen. DUSCHOLUX 
förbehåller sig rätten att kontrollera att de ovannämnda 
villkoren på platsen uppfylls. I händelse av garantikrav 
kommer DUSCHOLUX att tillhandahålla ett kitt för att 
förnya beläggningen kostnadsfritt.




