CEFIONTECT
____________________________________________________________________________________________________________________

For renere og længerevarende glans.

Standard på al keramik fra TOTO
Al keramik fra TOTO Europe, lige fra håndvaske til toiletter, er
udstyret med den yderst holdbar og hygiejniske CeFiONtect
glasur. Denne glasur er udelukkende tilgængelig på TOTO
produkter.

Brændt glasur
Det særlige ved denne glasur er, at den påføres før brændingen
af keramikken og er med under hele brændingsprocessen. I
modsætning til coatet keramik, hvor glasuren påføres efter
brændingen. Det er bl.a brændingsprocessen der gør
CeFiONtect glasuren holdbar og langvarig.

Simpelthen glattere
CeFiONtect glasuren har en bemærkelsesværdig glat overflade.
Hvis man ser på konventionelle keramiske overflader under et
mikroskop, ser man noget der minder om et bjerglandskab. Det
er let for snavs at ophobe sig i disse "dale". Dette er ikke muligt
med den ekstremt glatte CeFiONtect glasur. Dette gør det
vanskeligt for snavs at hæfte.

Egnet til mikrofiberklud
____________________________________
Fordele
- Nemmere at rengøre
- Kræver færre rengøringsmidler
- Velegnet til mikrofiberklud
- Specielt holdbar og langvarig glasur

_____________________________________

Normal overflade hos konkurrenten
(0,001mm, 1/1000)

Mikrofiberklude er ikke egnet til rengøring af konventionelle
keramikoverflader. Da mikrofibre slider toppene af "bjergkæderne". Keramikken får her over tid, en kedelig og glansløs
overflade. CeFiONtect er ekstremt glat og hård, hvilket gør at
mikrofiberklude passende kan bruges til rengøring.

Rengøring og pleje
CeFiONtect glasuren gør keramikken langt nemmere at
rengøre.
Der er praktisk talt ingen særlige rengøringsinstruktioner for
denne glasur. Bemærk at overfladen er meget hård, slidstærk
og har en glat overflade, der kan klare rengøring med
højtryksrensere, desinfektionsmidler og aggressive ikkeslibende rengøringsmidler.
I de fleste tilfælde bør den keramiske overflade rengøres
regelmæssigt med en ren, fugtig klud. Hvis det er nødvendigt at
anvende en sæbe, anbefaler vi en lidt syrlig sæbe med eddike
eller citronsyre for at forhindre kalkaflejringer, eller et alkalisk
rensemiddel til at fjerne olier og fedtstoffer. TOTO anbefaler altid
at bruge rensemidler uden slibemidler. Venligst undgå at bruge
aggressive rengøringsmidler, da det ikke er nødvendigt for at
rengøre og samtidig udgør en unødvendig påvirkning af vores
spildevandsmiljø.
Du kan bruge enhver traditionel "WC-Rens" og en toilet-børste
til dit toilet.

Økologi
Egenskaberne af CeFiONtect glasuren gør det meget let at
rengøre uden behov for aggressive rengøringsmidler. Dette er
bedre for miljøet.

CeFIONtect glasur ved TOTO
(0,001mm, 1/1000)
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