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POKYNY NA ÚDRŽBU KERAMIKY A LEPENÉHO DREZU Z KERAMIKY
Údržba keramiky
Bežné každodenné čistenie:
Rozliate tekutiny jednoducho vsiaknite do kuchynskej utierky a umyte mäkkou látkou, teplou
vodou a tekutým (neabrazívnym!) čistiacim prostriedkom.

Čistenie zaschnutých nečistôt a škvŕn:
Väčšinu škvŕn je možné odstrániť bežným každodenným čistením, poprípade drsnou stranou
špongie. Zaschnuté nečistoty ako: žuvačky, jedlo (hlavne s obsahom oleja, horčice, kari,...), či
škvrny zapríčinené mastnotou alebo farbami na vodnej báze, ktoré nejdú odstrániť použitím
bežného každodenného čistenia ani špongie, najprv jemne žoškrabte tupou plastovou škrabkou.
Následne povrch vyčistite čistiacou hubkou (pri ktorej nehrozí poškriabanie) a sprejovým (opäť
neabrazívnym!) kuchynským čističom, ktorý nechajte pôsobiť 30 sekúnd. Potom len opláchnite
horúcou vodou a osušte čistou látkou. Ak je to potrebné, postup zopakujte.
Na ešte viac zaschnuté škvrny alebo iné škvrny, ktoré nie je možné odstrániť takýmto bežným
čistením, použite krémový (nie drsný) čistič, nanesený na vlhkej špongii a celú plochu čistite
veľkými krúživými pohybmi. Opäť dobre opláchnite horúcou saponátovou vodou a vysušte čistou
látkou. Tento spôsob čistenia používajte, len keď je to nevyhnutné, sústavné čistenie týmto
spôsobom by mohlo spôsobiť stratu lesku.

Záruka na materiál keramika sa nevzťahuje na akékoľvek škody spôsobené:
 akoukoľvek modifikáciou alebo nesprávnym používaním materiálu , t.j. nepoužívaním doštičiek
na krájanie, podložiek pod horúce predmety a pod.
 nesprávnym fyzikálnym, chemickým alebo mechanickým použitím (neprimerané zaťaženie nad
15kg, stúpanie na povrch dosky a pod.
 poškodením po vystavení nadmernému teplu (napr. priame teplo) v dôsledku nepoužitia podložiek
pod horúce predmety.

Lepený drez z keramiky
1. Pri lepenom dreze z keramiky je potrebný 1 týždeň od namontovania k úplnému vyschnutiu
lepidla a dosiahnutiu tak potrebnej odolnosti voči teplotným zmenám. Počas tohto obdobia
neodporúčame vylievať do drezu horúcu vodu. Taktiež sa neodporúča čistiť ho saponátovými
prípravkami. Po uplynutí tohto obdobia odporúčame časté a pravidelné čistenie drezu.
Pravidelné čistenie je vhodnejšie ako len príležitostné dôkladné vyčistenie drezu.
2. Dokonalý vzhľad Vášho drezu môže byť ovplyvnený aj kvalitou vody. V oblastiach s tvrdou
vodou sa na dreze môžu objaviť šedé, alebo inak sfarbené škvrny. Tie sú len vrstvou vodných
usadenín alebo minerálov, ktoré sa bežne objavujú v oblastiach s tvrdou vodou. Do týchto
usadenín sa potom ľahko vsakujú látky, ktoré zanechávajú škvrny (káva, čaj, červené víno,
potraviny s vysokou farebnou pigmentáciou, ...). Preto by ste mali drez umyť a vysušiť. Na
odstránenie usadenín môžete vytvoriť roztok z octu a oleja v pomere 1:3, naniesť na drez a tým
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rozpustiť nános vodného kameňa. Prípadne môžete potrieť drez rozkrojeným citrónom a nános
zotrieť pomocou čistiacej hubky. Ak usadeniny vo Vašom dreze pretrvávajú, použite prostriedok
na zmäkčenie vody.
3. V prípade dlhšieho zanedbávania údržby a následného zošedivenia, zažltnutia dna a rohov
drezu (spôsobené usadením vodného kameňa), je jeho odstránenie pracnejšou záležitosťou.
4. Pokúste sa vyhnúť pádom ostrých a ťažkých predmetov do drezov, tie totiž môžu poškodiť
povrch, resp. hrany drezu.

Čomu sa vyhnúť pri používaní drezu?
1. Vyhýbajte sa používaniu abrazívnych čistiacich hubiek a drôteniek, pretože ich časti môžu
častým používaním povrch poškriabať.
2. Povrch drezu môžu natrvalo poškodiť agresívne chemické látky alebo riedidlá, obzvlášť
odlakovače, kvapaliny z akumulátoru automobilu, či odstraňovače starých náterov z nábytku.
Taktiež výrobky obsahujúce bielidlá, permanentné popisovače a tlačiarenské farby nechajte
mimo dosah plochy z keramiky.
3. Drez je krátkodobo odolný voči teplotám a nemalo by dôjsť k jeho poškodeniu. Napriek tomu
odporúčame, aby drez nebol používaný ako odkladací priestor pre schladenie hrncov.
4. Nevylievajte vriacu vodu (cedenie cestovín, zemiakov, ...) priamo do drezu! Vriacu vodu
ochlaďte a vylievajte do drezu spolu s tečúcou studenou vodou, alebo do polonapusteného
drezu so studenou vodou.
5. Nevylievajte horúci olej do drezu, môže dôjsť k narušeniu povrchu.
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