Návod na údržbu nerezových výrobků
Pro obvyklé čištění zcela postačí omýt horkou vodou s mýdlem nebo šetrným saponátem a opláchnout
čistou vodou a vytření do sucha. V žádném případě nepoužívejte ocelové drátěnky nebo jiné abrazivní
prostředky (např. na bázi písku), které by mohly povrch poškrábat nebo odřít.
Nikdy nepoužívejte čistící prostředky na stříbro, ocelovou vlnu na čištění, různá bělidla a dezinfekce nebo
jiné látky obsahující chlór nebo jeho deriváty. Pokud se vysoce kvalitní nerezová ocel dostane do styku
s kyselinami je nutno povrch ihned umýt větším množstvím teplé vody a vytřít do sucha. Některé tyto
látky jsou bezpečné pouze, pokud se používají v souladu s předpisy výrobce, ale jsou-li používány
nesprávně (např. za tepla, nebo ve vyšších koncentrací), mohou způsobit odbarvení a korozi povrchu
nerez oceli jakéhokoliv kvality.
K čištění zdiva a keramických dlaždic v novostavbách se někdy používají silné roztoky kyselin. Tyto látky
ani jejich výpary nesmějí přijít do kontaktu s kovy, včetně nerez oceli. Pokud by se něco takového stalo,
je nutno kyselinu ihned smýt proudem vody.

ÚDRŽBA
Problém

Čistící prostředek

Poznámky

Běžné čištění

Voda s mýdlem nebo s šetrným
saponátem (jako je např. mycí
přípravek na nádobí)

Umyjte mycí houbou,
opláchněte a je-li nutné,
vytřete do sucha

Otisky prstů

Mýdlo nebo horká voda nebo
organické rozpouštědlo (např.
aceton, alkohol)

Opláchněte čistou vodou a
je-li to nutné, vytřete do
sucha

Odolné skvrny a
zabarvení

Šetrné čistící roztoky (např. přípravy Důkladně opláchněte čistou
na umývání nádobí)
vodou a vytřete do sucha

Stopy od oleje a
tuků

Organické rozpouštědlo (např.
aceton, alkohol)

Po očištění omyjte čistou
vodou a mýdlem,
opláchněte čistou vodou a
vysušte

Dbejte na to, aby se výrobek nedostal do styku s posypovou solí – v zimních měsících hrozí nebezpečí
potřísnění dvířek umístěných v blízkosti silnic odstřikující vodou od projíždějících aut. V takovém případě
dvířka omyjte dle návodu.

Zažloutnutí povrchu nebo rezavé skvrny jsou způsobeny vždy v důsledku špatného
ošetření výrobku výše uvedenými zakázanými prostředky na údržbu čištění a nejsou
důvodem k reklamaci a vrácení zboží.

