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Gratulujeme - vybrali jste správný výrobek ! Díky povrchové 
úpravě CareTec® Pro zůstane vaše sprchová zástěna déle 
čistá a snáze se čistí. Povrchová úprava CareTec® Pro od 
DUSCHOLUX, speciálně vyvinutá pro použití ve sprše, vytváří 
povrch, který se snadno čistí a odpuzuje nečistoty. V testech 
byla povrchová úprava CareTec® Pro certifikována na 
životnost více než 10 let .1

DUSCHOLUX poskytuje 5 let záruku efektu povrchové úpravy2 
CareTec® Pro a také 10 let záruku proti korozi skla. Záruka 
platí od data expedice z výrobního závodu a v souladu              
s návodem k použití a doporučeními DUSCHOLUX. 

Aby byla zachována funkce povrchové úpravy CareTec® Pro 
po celou dobu životnosti Vaší sprchy, musí být sprchová 
zástěna pravidelně čištěna. Ideálně sprchovou zástěnu po 
každém použití opláchněte studenou vodou. Pokud byste 
chtěli docílit dokonalé průhlednosti sprchové zástěny bez 
kapek vody, použijte stěrku Duscholux se speciálním 
silikonovým okrajem. Sprchu je nutné minimálně 1x týdně 
důkladně vyleštit hadříkem z mikrovlákna. Lze použít také 
speciální přípravek DUSCHOClean nebo podobné čisticí 
prostředky, pro čištění skla však nejsou nutné. 

1
 DUSCHOLUX CareTec® Pro podle TÜV Rheinland je minimální kontaktní 

úhel na začátku testů nastaven na >90 °. Po 10 000 stíracích pohybů (= 10 let 
používání) musí být úhel alespoň 50% počátečního stavu.

2 Snadné čístění je definováno se statickým kontaktním úhlem nejméně > 70° 

dle průmyslového standardu.

Omezení záruky

Používáním abrazivních, žíravých nebo zásaditých čisticích 
prostředků, octových čisticích prostředků nebo stěrky, které 
nebyly testovány společností DUSCHOLUX pro zástěny s 
povrchovou úpravou CareTec® Pro můžou poškodit 
povrchovou úpravu skel sprchových zástěn. Aby byla 
zachována funkčnost povrchové úpravy CareTec® Pro musí 
být sprchové zástěny pravidelně čištěny.

Pokud nelze odstranit zbytky vodního kamene, musí být 
společnost DUSCHOLUX písemně informována do 10 dnů 
na adresu garantie@duscholux.com s uvedením 
garančního čísla - v postižené oblasti může dojít 
k poškození nátěru. Nedodržení tohoto postupu bude mít za 
následek odmítnutí jakékoli záruky. 

Pokud během záruční doby zjistíte, že CareTec® Pro již 
neplní svou funkci, žádáme Vás, abyste nás informovali na 
adresu garantie@duscholux.com s uvedením garančního 
čísla a fotografií sprchy. DUSCHOLUX si vyhrazuje právo 
kontrolovat dodržování výše uvedených podmínek na místě. 
V případě uplatnění záruky poskytuje DUSCHOLUX sadu 
pro obnovu povrchové úpravy zdarma.




