
ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ KOVÁNÍ TWIN

Správně pečovat pouze 
měkkým hadříkem a vodou 
nebo určenými prostředky

Nepoužívat 
chemické prostředky

Zabránit ovládání 
nevhodným 
způsobem

Nepoužívat 
hrubou sílu

Chránit před 
vnějšími vlivy

Používat zarážky
zabránit nárazu do 
okolních předmětů

Používat správným 
způsobem

Správně 
montovat

Dodržování zásad správného používání kování má zásadní vliv na jeho životnost.

Používat do 
správného zatížení

10x

1000x

H2SO4
CI

ÚDRŽBA KOVÁNÍ TWIN

Nanotechnologie pro zvýšení odolnosti a životnosti kování

Kování v provedení ABR a NI-SAT jsou opatřena ochranným bezbarvým lakem. Čištění se v tomto případě může provádět 
pouze měkkým hadříkem nebo čistícími prostředky doporučenými společností TWIN. Poškození ochranného laku tvrdými 
předměty (např. klíči, prstýnky apod.), drátěnkami nebo abrazivními čisticími prostředky způsobí narušení ochranné vrstvy 
laku a následnou oxidaci kování. Tyto změny povrchové úpravy již není možné odstranit. Lakované povrchy nejsou vhodné 
do komerčních objektů. Pravidelnou údržbou lze taktéž odstranit nečistoty z chromového a nerezového kování měkkým 
hadříkem, vodou  a čistící pastou TWIN.

Vratný mechanismus kování 
doporučujeme promazávat dle 

potřeby v periodě 6 – 12 měsíců 
doporučeným mazacím sprejem. 

V případě znečištění 
povrchové úpravy použijte 

doporučenou čistící pastu. 

Prostředky vhodné pro údržbu objednávejte na e-shopu twin.cz 
nebo na e-mailu objednavky@twin.cz

Zvýšení životnosti kování
NanoCleaner a NanoMetal, vyvinuté pro 

údržbu povrchu kování. NanoCleaner 
odstraní nečistoty z povrchu kování, poté 

použít NanoMetal, který vytváří na povrchu 
kování odolný štít.

Takto ošetřená povrchová úprava více odolává 
mechanickému namáhání, prostředí u bazénu, 

nebo chrání povrch ve vnějším prostředí.
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