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TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

(Akril kádak, hidromasszázs kádak, Kád/zuhany kombinációk, Beépíthető kádak) 
 
 
A kádat – ill. annak összes részeit – gyakran tisztítani kell. Végezze el a következö 
munkalépéseket a legnagyobb gondossággal, annak érdekében, hogy az akril és a 
fémrészek fénye ne sérüljön meg. 
 

 Tisztításhoz csak puha rongyot és semleges, nem súroló folyékony 
tisztítószert használjon. Nem szabad szintétikus anyagú törlörongyot, súroló 
szivacsot, fémszálas szivacsot, sürü vagy folyékony súroló tisztítószert, 
alkoholt, háztartásban szokásos savakat, acetont vagy más oldószert 
használni, mivel ezek a felületet rongálják. 
 A whirlpool (vízmasszázs) üzemeltetése alatt olyan habzó és növényi 

termékek, valamint fürdösók használatát kerülni kell, amelyek nem teljesen 
oldódnak fel (és ezért potenciális súrolásra képesek). 
 Esetleges vízkölerakódások eltávolítására hígitott, langyos ecetet használhat. 
 Vízkölerakódások megelözésére ill. eltávolítására ajánlatos egy vízlágyító 

berendezés felszerelése. 
 
Kisebb karcolásokat, illetöleg cigaretta által okozott égési foltokat eltüntetheti, ha az 
érintett felületet a legfinomabb csiszoló papírral (1200-as vizespapírral) 
megcsiszolja. Ajánljuk a munkafolyamat alatt a felület vízzel történö többszöri 
benedvesítését, az esetlegesen keletkezö karcolásokat minimálására. A kezelt felület 
fényének visszanyeréséhez használjon (jó minöségü) polírozó pasztát. 
 
 
 
Ajánljuk a hidromasszázs kád egész hidraulikus körforgásának idöközönkénti 
(évente 2-3-szori) tisztítását. Ehhez kövesse a következö utasításokat: 
 

 A kádat töltse fel vízzel, úgy, hogy a befolyónyílások teljesen a víztükör alatt 
legyenek. A folyékony fertötlenítöszert 20%-os arányban hozzáadva (de a 
terméken feltüntetett utasításokat betartva) legalább 5 percen keresztül 
kapcsolja be a whirlpool rendszert. 
 A kádat ürítse ki, töltse fel újból tiszta vízzel és a whirlpoolt 5-6 percre ismét 

kapcsolja be. 
 A vizet engedje le és a kádat  száraz ruhával törölje ki. 

 

FIGYELMEZTETÉS          !         FIGYELMEZTETÉS 
 

 A személyi sérülések elkerülése végett tilos a szívókörforgás védöelemeinek az 
üzemelés alatti levétele (lsd. 5. ábra). 
 A balesetek elkerülése érdekében, gyözödjön meg arról, hogy gyermek és 

mozgássérült személy a hidromasszázs kádat egyedül nem használja, csak 
állandó felügyelettel. 
 VIGYÁZAT! A fertötlenítö tartályban lévö fertötlenítöszer egészségre KÁROS, 

SZÁJBA NE KERÜLJÖN! 
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 Nem javasoljuk a kád túl forró vízzel történö feltöltését. Ajánlott  
38 °C-os víz használata. 
 Alkohol, drogok illetöleg gyógyszerek fogyasztása a whirlpool használata elött 

vagy alatt nem ajánlatos, mivel azok eszméletvesztéshez és az abból eredö 
fulladásveszélyhez vezethetnek. 
 Túlsúlyos személyek, szívbetegek vagy vérnyomás zavarokkal küzdök, magas 

vagy alacsony vérnyomásúak, vérkeringési problémákban szenvedök, 
cukorbetegek vagy terhes anyák a hidromasszázs kád használata elött 
konzultáljanak orvosukkal. 
 Gyógyszert szedö személyek szintén kérjék ki orvosuk véleményét, mielött a 

whirlpoolt igénybe veszik, mert néhány orvosság álmossághoz vezet, a 
szívritmust, a vérnyomást és a vérkeringést befolyásolhatja. 

 

VIGYÁZAT       !      VIGYÁZAT 
 

 Annak érdekében, hogy a kád az évek során fényét ne veszítse el, sose 
engedjen 60 °C-nál melegebb vizet a kádba. 
 Sose kapcsolja be a pumpát, mielött a befolyónyílások teljesen a víz alatt 

nincsenek. 
 Sose takarja be az összes befolyónyílást a pumpa üzemelése alatt. 
 A pumpát a víz leengedése elött mindig kapcsolja ki. 
 A rendszer zökkenömentes üzemelése érdekében ajánlatos az elszívó szüröjét 

kitisztítani (5. ábra): 
1) A tetöt lecsavarni 
2) A szüröt eltávolítani 
3) A szüröt kitisztítani és ismét visszatenni 
4) A tetöt ismét visszacsavarni 

 
 
 
 

55. ábra 
 

  


