Propozycje dbanie o biżuterię wolframu
Jak dbać o biżuterii Tungsten?
Biżuteria Wolfram jest to najnowsza rzecz w biżuterii. Ma takie niesamowite
cechy, które pozwala na niezrównaną piękna, stylu i designu. Ale nie każdy
zna ukryte dary tej niesamowitej metalu.
Podczas biżuteria wolfram jest bardzo wytrzymały i silny, wymaga opieki też! tak,
węglik wolframu biżuteria oznacza bardzo niewielkiej konserwacji, ale to nie znaczy,
nie powinieneś tego robić rutynowej opieki, aby utrzymać go w jak najlepszym stanie.
Jeśli masz wspaniały pierścień wolframu i martwi się, jak dbać o tym.
Nie martw się już więcej. Wolfram z jego doskonałych właściwości fizycznych może
te
pierścienie praktycznie beztroski. Jeżeli pierścień
jest prawdziwy wolframu
lub węglika wolframu
zadzwonić
do czyszczenia i
pielęgnacji jest
bardzo
prosta,
ponieważ
będzie posiadaćswój promienny blask
zawsze. Może ona jednak gromadzić odciski palców i być może smugi. dostać
się miękką szmatką lub biżuteria polska tkanina, która zajmie się irytujące
druki i smugi.
Dbać o biżuterię wolframu, można ją czyścić łagodnym środkiem do zmywania i otarł
z gładką, miękką szmatką. Nie należy przechowywać biżuterię wolframu obok
diamenty, jak diamenty są jedyną rzeczą, która może naprawdę zadrapania wolframu
biżuteria.
Biżuteria Wolfram
jest łatwe
w
utrzymaniu. Wszelkie miękką
szmatką będzie wydobyćoryginalny
jasne wykończenie. W
większości
przypadków, szczoteczka
do
zębów i łagodny bezśrodków ściernych będzie
powrót swój
blask. Unikaj czyszczenia agresywnych
środków
chemicznych i
niepozostawiać w
ultradźwiękowe środki czyszczące do ponad dwóch minut.
Co się zapewne stało się to, że biżuteria wolfram przypadkowo wciera
przeciwko coś innego z metalu i części materiału dołączony jest
samo do biżuterii wolframu. Znajdź
sobie miękkiej szczoteczki
do
zębów i używaćmałych
ilość łagodnego mydła
w
płynie. Delikatnie wyszczotkować w
celu
usunięcia obcegometalu od operatora
biżuteria wolfram. Upewnij się, spłukać mydło off, pat do sucha miękką ściereczką i
biżuterię wolfram jest tak dobry jak nowy.
Możesz znaleźć więcej informacji o produktach wolframu na Tungsten
Stop (http://www.chinatungsten.com).
Jeśli masz jakiekolwiek zainteresowanie produktem, prosimy o kontakt z nami:
sales@chinatungsten.com lub zadzwoń przez: 0086 592 512 9696, 0086 592 512
9595. Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez cały czas.

