Faro gebruiks instructie- voorschrift

De Faro RVS terras haard is volledig edelstaal en daarmee een aankoop die u doet voor vele jaren.
De garantie dat ie mooi blijft is ondanks dat het van RVS is vervaardigd, afhankelijk van hoe ermee om gegaan wordt. De
Faro is vervaardigd van Inox 304 RVS Deze zal dus niet gaan roesten. Doch door de hitte van de verbranding zal het
metaal wel gaan verkleuren, zoals dat gebeurd bij elk blank metaal dat verhit wordt. Dit gelijkt soms op roest maar is het
niet!
Ondanks dat deze haard vervaardigd is van RVS blijft het gevoelig voor zouten en zuren. Het kan dus gebeuren dat er
een soort van aanslag op het RVS komt. Dit is normaal en onvermijdelijk vanwege de vele verontreiniging en in de regen
en buitenlucht zoals fosfor zuren en zouten. Vergeet ook niet het zout en zuur gehalte van uw handen. Deze zal zich
gaan afzetten tegen het RVS metaal van de faro haard. Zorg er daarom voor dat de haard schoon is voor gebruik zodat
druppels en resten niet in het metaal branden!
Note RVS is gevoelig voor ammoniak en chloor dampen van zwembaden en andere chemische middelen bestemd voor
het schoon en algen vrijmaken van uw terras. Dit zal onherroepelijk leiden tot oxidatie / corrosie aanslag. Houd daarom
uw Faro haard uit de buurt van schoonmaak werkzaamheden en chloorwater.
Let op: Verwijder voor het aansteken van de haard de evt. lijm resten van de bescherm folie en of handafdrukken van
de buitenzijde van de haard. Dit kunt u het beste doen met een zachte doek en wasbenzine. Denk er wel aan dat dit niet
gedaan wordt in de buurt bij open vuur!
Gebruik nooit water om het vuur te doven. De staal constructie zal daardoor gaan verstarren en vervormen. Een RVS
haard mag enkel gedoofd worden door het langzaam uit laten gaan van de haard of dmv. zand.
Gebruik in het stook compartiment hout, briketten, kolen of hout snippers.
Om te grillen of barbecueën kunt u kolen, briketten of hout snippers gebruiken. Deze aansteken met paraffine

aanmaakblokjes, of ei dozen.

