
 

Tips van de zorg voor wolfraam sieraden 

 

Hoe de zorg voor uw Tungsten Sieraden? 

Tungsten sieraden is dan nieuwste ding in sieraden. Het heeft zo'n geweldige 

kwaliteiten die het mogelijk maakt voor ongeëvenaarde schoonheid, stijl en 

design. Maar nietiedereen 

kent de verborgen gaven van deze geweldige metaal. 

Terwijl wolfraam sieraden is zeer solide en sterk, het moet zorg ook! Ja, 

wolfraamcarbide sieraden betekent zeer weinig onderhoud, maar het betekent niet 

je niet moet doen routine zorg aan te houden in de beste conditie. 

Als u een schitterend wolfraam ring en zorgen over de verzorging ervan. 

Maak je geen zorgen meer. Tungsten met zijn superieure fysieke kwaliteiten kan 

maken 

deze ringen vrijwel zorgeloos. Als uw ring is een echte wolfraam of wolfraamcarbide 

ring van de reiniging en het onderhoud is heel eenvoudig, omdat het zal 

haar stralende glans 

voor altijd. Maar het kan ophopen vingerafdrukken en misschien vlekken. krijgen 

jezelf een zachte doek of sieraden polish doek, die zorg zal houden met 

de vervelende 

prints en vlekken. 

De zorg voor wolfraam sieraden, dan kunt u deze reinigen met een mild 

schoonmaakmiddel en veegde 

met een gladde, zachte doek. Je moet niet opslaan wolfraam sieraden naast 

diamanten, zoals diamanten zijn het enige dat echt kan krassen wolfraam 

sieraden. 

Tungsten sieraden is gemakkelijk te onderhouden. Een zachte doek zal 

brengen van de oorspronkelijke 

heldere afwerking. In de meeste gevallen, een tandenborstel en een 

mild niet-schurend reinigingsmiddel zal 

terug zijn glans. Vermijd het reinigen met agressieve chemicaliën en niet achter in 

ultrasone reinigers voor meer dan twee minuten. 

Wat er waarschijnlijk gebeurd is dat wolfraam sieraden per ongeluk heeft gewreven 

op iets anders met metaal en een deel van het materiaal verbonden is 

zelf aan de wolfraam sieraden. U bevindt zich hier een zachte tandenborstel en 

gebruik eenkleine 

hoeveelheid milde vloeibare zeep. Voorzichtig borstelen om de 

buitenlandse metalen te verwijderen van uw 

wolfraam sieraden. Zorg ervoor dat u de zeep afspoelen, droog deppen met een 

zachte doek en 

uw wolfraam sieraden is zo goed als nieuw. 

 

U vindt meer informatie over wolfraam producten op Tungsten 



 

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

Als u interesse hebt in het product, neem dan gerust contact met ons e-mail: 

sales@chinatungsten.com of bel ons op: 0086 592 512 9696, 0086 592 512 

9595. Wij staan tot uw dienst de hele tijd. 


