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Cleaning sinks in stainless steel
—  A sink in stainless steel does not absorb 

taste or smell and will keep fresh for 
many years if cleaned at regular inter-
vals. Therefore, wipe the sink clean with 
a damp cloth or sponge and washing-up 
detergent, if necessary, after use. Rinse 
the bowl with water and then wipe 
the sink with a dry cloth to avoid lime 
stains from dried-up water. You should 
also wipe up washing-up detergent or 
cleaner to avoid stains. Do not leave 
chlorous liquids in the bowl or on the 
sink for several hours, as chlorine can 
damage the sink and make the stainless 
steel surface matt.

—  Stains which can’t be removed by 
normal wiping can be rubbed off with a 
soft brush or a nylon sponge and liquid 
cleaner. Do not use cleaners containing 
abrasives. Rinse with water and wipe 
with a dry cloth.

—  Always wipe and rub the sink lengthwise 
when cleaning.

Good to know
—  Do not use scouring-powder, steel wool, 

hard or sharp tools which can scratch 
the stainless steel surface. The damp 
surface can be discoloured if substan-
ces containing iron, from steel wool, 
nails or gravel, are allowed to remain 
on it. Discolouration is caused by the 
foreign material.

—  Matt parts of the sink will be shiny again 
if you sprinkle them with chalk, rub with 
a soft cloth, rinse with water and wipe 
the surface dry.

ENGLISH 4



הוראות ניקוי לכיור פלדת אל-חלד
  —הכיור מפלדת אל-חלד אינו סופג ריחות 

ויישאר כחדש למשך שנים רבות אם תנקו אותו 
באופן קבוע .לכן ,נקו את הכיור במטלית לחה 

או ספוג וחומר ניקוי נוזלי לאחר כל שימוש. 
שטפו את הכיור במים ונגבו לייבוש במטלית 

יבשה כדי למנוע כתמי אבנית .כמו כן ,יש 
להסיר לחלוטין את חומרי הניקוי כדי להימנע 
מהיווצרות כתמים .אין להשאיר תמיסות כלור 
בכיור למשך זמן ממושך ,כיוון שהכלור עלול 

להזיק לכיור ולעמעם את ברק פלדת האל-חלד. 
  —כתמים קשים במיוחד יש לנקות באמצעות 
מברשת רכה או ספוג ניילון וחומר ניקוי נוזלי. 

אין להשתמש בחומרי ניקוי הכוללים חומרי 
קרצוף .שטפו במים ונגבו לייבוש במטלית רכב.

  —בעת הניקוי יש לנגב ולקרצף את הכיור 
לאורכו.

טוב לדעת
  —אין להשתמש באבקת קרצוף ,צמר פלדה, 

כלי מטבח קשים או חדים היכולים לשרוט 
את שטח הפנים של הכיור .אין להשאיר צמר 

פלדה ,מסמרים או אבנים בכיור כיוון שאלו 
מכילים ברזל ועלולים להכתים את הכיור. 

  —במידה וחלקים מסוימים אבדו את הברק ,יש 
לפזר עליהם מעט גיר ,לשפשף במטלית רכה, 

לשטוף במים ולנגב לייבוש.
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