
Пропозиції по догляду за вольфраму ювелірні вироби 

 

Як доглядати за Вольфрам Ювелірні вироби? 

Вольфрам ювелірних виробів, то новітні речі в ювелірній 

справі. Він має такідивовижні 

якостями, які дозволяють незрівнянної краси, стилю та дизайну. Але не кожен 

знає прихований дар цей приголомшливий металу. 

У той час як вольфрам ювелірних дуже міцний і сильний, він потребує 

догляду теж!Так, 

ювелірні вироби з карбіду вольфраму означає дуже мало змісту, але це не означає, 

Ви не повинні робити щоденного догляду, щоб тримати це в кращому стані. 

Якщо у вас є чудовий кільце вольфраму і турбується про те, як піклуватися про 

нього. 

Не хвилюйтеся, більше. Вольфрам з 

його чудовими фізичними властивостямиможна зробити 

ці кільця практично безтурботним. Якщо кільце справжнє вольфраму або карбідувол

ьфраму 

дзвонити чистки та догляду дуже просто, тому що він проведе свій сяючий блиск 

назавжди. Однак він може відбитки пальців і, можливо, плями. отримувати 

себе м'якою тканиною 

або коштовностями польських тканину, яка буде дбати продратує 

відбитки і плями. 

Для догляду за вольфраму ювелірні вироби, ви можете очистити його 

з м'якиммиючим засобом і витер 

з гладкою, м'якою ганчіркою. Ви не 

повинні зберігати вольфраму ювелірні виробипоряд з 

алмази, як алмази, єдине, що дійсно може подряпати вольфраму 

ювелірні вироби. 

 

Вольфрам ювелірні вироби прості в обслуговуванні. Будь м'яка тканина 

будевиявити оригінальні 

яскрава обробка. У більшості випадків, зубна щітка з 

м'яким неабразивним миючимзасобом буде 

повернути блиск. Уникайте чищення агресивні хімікати і не залишайте в 

Ультразвукові ванни протягом більше двох хвилин. 

Що, ймовірно, сталося те, що вольфрам ювелірних випадково потер 

з чимось ще, з металом і частина матеріалу додає це 

себе в вольфраму ювелірні вироби. Знайти собі м'яку зубну щітку 

і використовуватиневеликий 

кількість м'якого рідкого мила. Акуратно розчешіть іноземного металу з ваших 

вольфраму ювелірні вироби. Переконайтеся в тому, 



щоб обполоснути мило с,пестіть сухою м'якою тканиною і 

ваш вольфраму ювелірні вироби так само добре, як нова. 

Ви можете знайти 

більш детальну інформацію про вольфрамової продукції навольфрам 

Сплав (http://www.chinatungsten.com). 

Якщо у Вас є інтерес до продукту, будь ласка, напишіть нам: 

sales@chinatungsten.com або зателефонуйте нам: 0086 592 512 9696, 0086 592 512 

9595. Ми до ваших послуг весь час. 


