En kærlig vejledning til

DIAMANTSMYKKER
Det er altid godt at være opmærksom på, hvordan du
bruger dit diamantsmykke, og hvad du udsætter det
for. Hvordan du rengør det, og hvordan du opbevarer
det.
Diamantsmykker skal altid bæres og behandles med
omtanke. Godt nok er diamanten det hårdeste stof
man kender, men en diamant kan stadig blive beskadiget og slå en flig af ved stød og slag.

• Undgå stød og slag.
• Man kan let komme til at hænge i med fatningerne,
og derved kan diamanten falde ud.
• Er skaden sket og diamanten faldet ud, skal du have
en guldsmed til at sætte den i igen, det kan man ikke
selv gøre.
Med kærlig hilsen
Sanne Heindorf

VÆRD AT TÆNKE OVER

RENGØRING

For at passe godt på dit diamantsmykke, anbefaler jeg,
at du tager det af når du sover, bader, dyrker sport,
laver havearbejde, eller arbejder med noget, der på
nogen måde kan beskadige dit smykke. Det er også
bedst, at du lader dit smykker blive hjemme, når du
skal på stranden.

Ultrasonic cleanere er populære, men jeg anbefaler at
man ikke bruger disse. De kan beskadige din diamant,
hvis det er en naturlig farvet diamant, eller en diamant
der er blevet behandlet.

Diamanter og ædelsten kan miste deres smukke glans,
så vær forsigtig med brugen af olier, cremer, parfumer,
lak og lignende, der sætter sig som en film på både
diamant, fatninger og i huller, og kan derfor ødelægge
diamantens fine refleksion af lys og farve.

Steam kan bruges til de fleste diamantsmykker, men
de kan dog skade diamanter med naturlige karakteristika som ”feathers”.
Det bedste er at rense dit diamantsmykke med en
varm let sæbeopløsning og en blød tandbørste.
• Lad smykket ligge i opløsningen i ca. 30 minutter
• Børste og rens herefter diamantsmykket forsigtigt
med den bløde tandbørste
• Pas på ikke at ridse ringen, der er lavet af ædelt metal. Skyl ringen i rent vand
• Tør efter med den klud du har fået med.
Brug aldrig rensemidler med klorin i eller andre kemikalier.

OPBEVARING
Det er ikke godt at placerer smykker sammen, da de
kan ridse og beskadige hinanden.
Det bedste er at opbevare dit smykke i den æske,
som du har fået smykket i. Et smykkeskrin, hvor dine
smykker sidder med en afstand til hinanden er også
en mulighed. På den måde undgår du, at dine diamantsmykker beskadiger hinanden.

KONTROL
Jeg anbefaler at du får dit diamantsmykke efterset af
en professionel juveler hver 6.-12. måned, for at sikre
at diamanten sidder godt fast i fatningen.

