FIREFRIEND RVS TUINHAARD

De Fire friend RVS terras haard is een aankoop die u doet voor vele jaren.
De garantie dat ie mooi blijft is ondanks dat het van RVS is vervaardigd, sterk afhankelijk
van hoe ermee om gegaan wordt.
De levensduur van deze kachel is zeer lang omdat het van RVS is maar het mooi blijven is
wel afhankelijk van verschillende factoren. Het feit dat het materiaal van roest vrij staal
verlengd de levensduur van een terrashaard aanzienlijk maar het RVS is maar een bepaald
gehalte dat mogelijk is. Puur RVS zal namelijk bij verhitting alle kanten op vervormen.
Het RVS blijft het gevoelig voor zouten en zuren. Het kan dus gebeuren dat er een soort
van roest aanslag op de haard komt. Dit is normaal en onvermijdelijk vanwege de vele
verontreiniging 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 haard. Een HG RVS poetsmiddel is daarvoor voldoende om hem weer schoon te
krijgen.
Note RVS is gevoelig voor ammoniak en chloor dampen van zwembaden en
chemische middelen bestemd voor het schoon en algen vrijmaken van uw
terras. Dit zal onherroepelijk leiden tot corrosie. Houd daarom uw haard uit
de buurt van schoonmaak werkzaamheden en chloorwater.
Let op: 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. ***Het is
normaal dat de bodemplaat iets bol gaat staan na gebrand te hebben***
Een zwart gespoten metalen terrashaard gaat een paar jaar mee en een RVS haard met
gemak 10 tot 15 jaar of langer afhankelijk van hoe men ermee omgaat.
Zo zal deze Fire friend RVS terrashaard door de hitte verkleuren dat is onvermijdelijk
omdat staal eenmaal verkleurd als het verhit wordt.

