
Produktinformation 

Information om våra smycken 

Smycken från THOMAS SABO är generellt tillverkade av sterling silver. Smyckenas 

livslängd kan förlängas genom korrekt och regelbunden skötsel. För att så länge som möjligt 

kunna ha glädje av de värdefulla och vackra smyckena, bör du följa några grundläggande 

regler: 

• Ringar och andra smycken bör inte användas i samband med arbete i hushåll och 

trädgård, vid utövande av idrott samt när man badar (salt- och klorvatten). 

• Ta av dina smycken innan du går och lägger dig och innan du duschar. 

• Parfym eller hårspray kan få smyckets glans att blekna och dämpa dess briljans. Vi 

rekommenderar att du applicerar parfym, hårspray eller annan kosmetika innan du tar 

på dig dina smycken. 

• Pärlor får inte komma i kontakt med parfym, smink eller hårspray. Deras yta skadas av 

alkohol eller andra lösningsmedel. 

• Pärlsmycken bör förvaras åtskilda från andra smycken, helst i en tygpåse eller inslagna 

i en mjuk duk. På detta sätt skyddar du dina imiterade pärlor mot repor. 

Rengöring 

Rester av tvål, kräm och smink kan avlägsnas med hjälp av en ultraljudstvätt. 

Ultraljudstvätten bör inte fyllas på med skarpa rengöringsmedel. Det bästa är att använda 

vatten med en liten mängd neutralt rengöringsmedel. 

När det gäller vanliga silverbad som finns i handeln får endast silverbad för smycken 

användas. Silverbad för silverbestick eller guldsmycken är inte lämpliga. 

Användning: Doppa ned smycken enligt tidsuppgiften i bruksanvisningen, skölj därefter noga 

med varmt vatten och torka med en kökshandduk eller en hårtork. 

Svarta smycken bör inte rengöras i ett silverbad, eftersom svärtningen annars kommer att 

försvinna. Ytan kan dock poleras lätt med en silverputsduk. 

Även smycken med imiterade pärlor, odlade sötvattenspärlor, lapis lazuli, koraller, turkos, 

pärlemor, jaspis, howlit eller hematit är inte lämpliga för rengöring i silverbad. 

Vid läder-, gummi- och alla typer av tygband får endast delarna av silver rengöras med en 

silverputsduk. Läder- och tygband får inte doppas i ett silverbad eller rengöras med ultraljud. 


