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JEKLENO MILO
Navodilo za uporabo
OPIS IN NAMEN
Ljudje se izogibajo česna zaradi njegovega neprijetnega vonja. Jekleno milo rešuje težavo, saj
očistimo roke neprijetnih vonjav živil kot so čebula, česen, ribe, nikotin in podobne. Deluje s
kemično reakcijo, kjer se substance živil z vodo vežejo na sestavine mila.
UPORABA
Roke si operete z milom pod hladno vodo. Postopek
je enak kot pri pranju rok z vsemi drugimi mili.
MATERIALI
Jekleno milo je narejeno iz t.i. materiala 18-10, kar
pomeni da vsebuje 18% niklja in 10% kroma v jeklu.
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
Jekleno milo vzdržujemo z izpiranjem pod mlačno
vodo. Za čiščenje mila ni potrebno uporabljati
nobenih drugih čistil.
UPORABA
Jekleno milo je prvenstveno namenjeno odstranjevanju neprijetnega vonja po česnu, je pa
učinkovito tudi pri drugih neprijetnih vonjavah (ribe, čebula, nikotin in drugi). Za pripravo česna
priporočamo rezalnik in luščilec česna, prav tako Statusova izvirna pripomočka.
MATERIALI
Milo je narejeno iz materiala 18-10, kar pomeni, da vsebuje 18 % niklja in 10 % kroma v jeklu.
To je visoko kvalitetna in trpežna zlitina obeh materialov, ki so odporni na madeže ter rjo. Iz
enake zmesi materialov je večina kakovostnih kuhinjskih posod iz nerjavečega jekla.
GARANCIJA
Za Statusovo vakuumsko kljukico zagotavljamo tri leta garancije. Obveza velja od dneva
nakupa in ne pokriva pravice do uveljavljanja garancije, če pride do okvar zaradi neupoštevanja
navodil uporabe, nege in čiščenja oz. zaradi nepravilne uporabe ali uporabe za druge namene
kot je predvideno. Za uveljavljanje garancije je potrebno obvezno priložiti račun. Zato prosimo,
da račun shranite.

V Statusu načrtujemo in izvajamo ves življenjski cikel izdelkov – od razvoja, izdelave, tržnega komuniciranja in
prodaje do servisnega centra. Uporabniki ste prva in zadnja kontrolna točka, izdelke poskušamo prilagoditi vašim
željam. Trudimo se, da so pripomočki z blagovno znamko Status – izvirni hišni pripomočki kakovostni, učinkoviti in
enostavni za uporabo. V ponudbi najdete izdelke za shranjevanje živil v vakuumu in brez vakuuma, pripomočke
za kuhanje in pripravo hrane ter izdelke za dom.
Ponudbo nenehno dopolnjujemo. Vabljeni tudi v Statusovo prodajalno v Metliki,
Ulica Belokranjskega odreda 19, 8330 Metlika.
Dodatne informacije: 080 18 38, info-prodaja@status.si
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