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Juvelierizstrādājumu kopšana
Lai saglabātu juvelierizstrādājumu sākotnējo izskatu, lai pasargātu juvelierizstrādājumus no
mehāniskiem un ķīmiskiem bojājumiem, lūdzam precīzi ievērot dažus noteikumus.

juvelierizstrādājumi ir jānoņem:

Sudraba & zelta auskari ar
upes pērlēm Sudrabs
925.prove, Zelts 585.prove
Svars:5.36 Augstums:28 mm,
Platums:10 mm Pērles
izmers:9 mm

SADAĻAS
Sudrabs
Zelts
Pērles

JAUTĀJUMS- ATBILDE
Jums ir jautājumi? Skatāties
lapā Biežāk uzdotie jautājumi.

lietojot sārmainus, kā arī hloru vai jodu saturošus mazgāšanas līdzekļus;
veicot mājsaimniecības darbus;
lietojot kosmētiku, krēmus, ziedes, maskas, grimus, lakas, smaržas, kas satur sārmu, skābju,
hlora, joda, dzīvsudraba u.c. savienojumus;
mazgājot rokas;
apmeklējot solāriju,saunu,pirti;
pirms gulētiešanas, sporta nodarbībām vai aktīvas atpūtas;

SUDRABA & ZELTA...

nav rekomendēts:
iekšpusē tukšus juvelierizstrādājumus valkāt ar kulonu;
pieļaut rakstainiem (mežģīnes veidā) juvelierizstrādājumiem pieskarties adītam apģērbam;
Juvelierizstrādajumi, kuros ir iestrādāti dārgakmeņi, jāpasargā no straujām temperatūras
izmaiņām.
Daudzi dabīgie akmeņi (rubīns, topāzs, granāts, tirkīzs) gaismas ietekmē maina savu nokrāsu,
tāpēc juvelierizstrādājumi jāglabā īpašās, šim nolūkam paredzētās kastītēs.
Pēc juvelierizstrādājuma noņemšanas noslaukiet to ar mīkstu zamšādas vai flaneļa salveti.
Juvelierizstrādājumus, kas kļuvuši netīri, ieteicams mazgāt siltā ziepjūdens šķīdumā, kam
pievienots ožamais spirts: 6 pilieni spirta uz 200ml (1glāzi) ūdens, pēc tam noskalot tekošā
ūdenī un noslaucīt ar mīkstu lupatiņu.
Taukainie nosēdumi no pērlēm pazudīs, ja nomazgāsiet tās siltā ziepjūdenī. Pēc tam tās
jānoskalo un jānosusina. Izstrādājumi ar pērlēm jāpasargā no matu lakas un smaržas
iedarbības.
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