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Pøi nesprávném výbìru jakosti ušlechtilé nerezové oceli, po nesprávné montáži nebo pøi nedostatečné 
péče mùže ušlechtilá nerezová ocel vykazovat známky koroze, které pøi dlouhodobém neøešení mohou 
zapøíčinit skutečnou korozi. Tyto znaky jsou zapøíčinìny porušením pasivní ochrany vrstvy ušlechtilé 
neøezové oceli. Vznik koroze (oxidace) je zpùsobená pøedevším nečistotou prací, nedostatečným 
ošetøováním nebo nepøíznivým vlivem okolního prostøedí (prostøedí s obsahem síry a chlóru). Ušlechtilá 
nerezová ocel koroduje (oxiduje) tehdy, když jsou povrchy vystaveny koroznímu zatížení. Dochází k 
lokálním zmìnám povrchu (fleky, mapy, tečky, ...)

Bìhem montáže:
• pokud se používají nástroje, které pøišly do styku s železem.
• pokud se používají nástroje, které nejsou určeny k opracování nerez. oceli. 
• když jiskry z úhlové brusky dopadají na povrch nerez oceli.
• pøi nanesení stavební chemie (vápna, cement. prachu, lepidla, chem. kotvy) 
• nesprávným vyčištìním, konzervováním po montáži

Vlivem okolního prostøedí:

 
• stykem povrchu s posypovou solí
• vlivem agresivního znečištìní ovzduší v 
silnì zatížených prùmyslových oblastech 
nebo v blízkosti silnic s hustým provozem 
motorových vozidel.
• stykem povrchu s agresivními kyselými 
dešti.
• stykem se støíkající slanou vodou.
• vlivem extrémnì velké vlhkosti vzduchu
s obsahem soli v blízkosti moøe.
• vlivùm prostøedí s obsahem chloru a 
síry

 

INOX - údržba a čištìní, AISI 304, AISI 316, stainless steel 2205

Aby byl trvale zachován vzhled, je tøeba vìnovat zábradlí náležitou péči a prostøedky.
První čištìní po montáži provádìjte pomocí čisticího spreje na nerez. ocel. Na opracování a zpracování 
nerezové oceli musí být použity nástroje, lešení a dopravní prostøedky určené výhradnì na práci s 
ušlechtilou nerezovou ocelí. 
Prach z broušení, spony a prskání kovu pøi svaøování pocházející z prací s ocelí se usazuje na nerezové 
oceli, mùže prorazit pasivní ochrannou vrstvu na povrchu nerezové oceli a zpùsobit korozi. K čištìní lze 
používat orginální čisticí a konzervační prostøedky (A/Cleaner-500ml, A/spray-W, A/spray-WS, ...). 
K čištìní doporučujeme čisticí a ošetøovací sprej.
http://www.umakovshop.com
Názorné video se nachází na adrese http://www.youtube.com/user/umakov#g/u

Povrchy z nerezové oceli by se mìly čistit v pravidelných intervalech jako plochy ze skla. V ménì zatìžu-
jícím prostøedí v intervalu 6-12 mìsícù, v silnì zatìžujícím prostøedí v intervalu 3-6 mìsícù. Pokud jsou 
povrchy znečištìné usazeninami, lze je vyčistit čistícími prostøedky na ošetøení a konzervovanie ušlechtilé 
nerezové oceli (bez obsahu kovu).Pokud se již rez objevila, je tøeba čištìní povrchù provádìt mechanickými 
prostøedky a pak použítčistící prostøedky na ošetøení a konzervování ušlechtilé nerezové oceli.

POZOR : Ušlechtilá nerezová ocel jakosti AISI304 není vhodná pro použití do agresivního prostøedí s 
obsahem chlóru, síry, soli (bazény, pøímoøské oblasti, prostøedí v blízkosti silnic s hustým provozem 
motorových vozidel, v silnì znečištìných prùmyslových oblastech)! Nesprávné použití ušlechtilé nerezové 
oceli jakosti AISI 304 zpùsobuje její korozi.  
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INOX - doporučené použití, AISI 304, AISI 316, stainless steel 2205
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Datum:     Pøevzal:

Do agresivního prostøedí v blízkosti silnic s hustým provozem motorových vozidel, v silnì znečištìných 
prùmyslových oblastech (bez obsahu síry a chloru) doporučujeme použít ušlechtilou nerezovou ocel jakosti 
AISI316

Do agresivního prostøedí s obsahem chlóru, síry, soli (bazény, pøímoøské oblasti, prostøedí v blízkosti silnic 
s hustým provozem motorových vozidel, v silnì znečištìných prùmyslových oblastech) doporučujeme 
použít ušlechtilou nerezovou ocel 2205
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