Ezüst és ezüsttel bevont, valamint az arannyal bevont
és dekorált termékek tisztítása

Tisztítás mosogatógépben
A különlegesen magas minőségű, nemesfém/nemesfémmel bevont termékek,
evőeszközök érzékenyebbek a tisztítás módjára, mint az konyhai eszközök esetében
általában használatos rozsdamentes acélból készült termékek. Tisztítás és ápolás
során érdemes figyelembevenni, hogy a mosogatógépben való tisztítás jóval
agresszívabb folyamat a kézi mosogatásnál. A mosogatógépben a felületek
magaskoncentrációjú tisztítószereknek és a forró, párás környezet hatásainak
vannak kitéve, akár még a mosogatási program befejeződése után is. Bizonyos
ételmaradékok foltosodáshoz, akár a pengék rozsdásodásához is vezethetnek.
1. Ne hagyon a termékek felületén ételmaradékokat, használat után azonnal öblítse
le folyóvízben, így az ételmaradékokban található sók és savak nem károsíthatják a
felületet.
2. A rozsdamentes acél és a nemesfém/nemesfémmel bevont termékeket lehetőleg
ne mosogassa egyszerre.
3. Amennyiben a nemesfém/nemesfémbevonatú termékeket mégis egyszerre tisztítja
a rozsdamentes acél termékekkel, a nemesfém/nemesfémbevonatú termékeket
helyezze el a mosogatógép egy külön rekeszében, hogy elkerülje a
nemesfém/nemesfémbevonat érintkezését rozsdamentes illetve a pengeacéllal.
4. A poharakat lefeléfordítva, a késeket, kanalakat, villákat pedig a nyelükkel lefelé
fordítva helyezze a mosogatógépbe. Így az öblítés alaposabb lesz, a víz könnyebben
lecsöpög és gyorsabb lesz a száradás.
5. Használja a mosogatógépgyártó által javasolt, az ön lakhelyén jellemző
vízkeménységnek megfelelő mennyiségű mosogató és öblítőszert valamit sókat. Ne

használjon ismeretlen eredetű, márkájú mosogatószereket. Minden esetben kövesse
a mosogatógép használati útmutatójában foglaltakat.
6. Amint véget ér a mosogatási program, a poharakat és evőeszközöket szedje ki,
majd törölje szárazra egy puha ruhával, vagy a Zepter mikroszálas törlőkendőinek
egyikével. Ne hagyja a frissen elmosogatott nemesfém/nemesfémbevonatú
termékeket a mosogatógépben megszáradni.
7. A mosogatási program végén ellenőrizze, hogy a kések pengéin, illetve az egyéb
felületeken kialakultak e foltok. Ha igen, akkor azonnal távolítsa azokat egy megfelelő
fémtisztítószer segítségével.

Az ezüst/ezüstbevonatú termékek ápolása
Kréta, krumpli és alufólia....
Egy jótanács, mely mindennél minden ápolási módszernél fontosabb hasznosabb: az
ezüst/ezüstbevonatú termékek állapotának megőrzésére a legjobb módszer a napi
használat, mivel a gyakori tisztítás révén nem alakulnak ki foltok. Amennyiben az
ezüst/ezüstbevonatú termékeket ritkán használja és egy fiókban tárolja, helyezzen
egy darab krétát a közvetlen közelükbe. Ez megakadályozza a felület foltosodását.
A burgonya főzése után visszamaradt víz is kiválóan alkalmas ezüst ápolásra: öntse
a folyadékot egy műanyagdobozba, helyezze bele a termékeket, majd hagyja ázni
egy ideig.
Egy további megoldás lehet, ha asztali sóval sózott forró vízbe tojásnagyságú
alufóliagombócokat helyez (kb. 4db-t minden 12 evőeszköz mellé).
A fehérő hatású fogkrémmel való tisztítás is visszaadja az ezüst eredeti fényét. A
kereskedelemben is számos tisztításra, ápolásra alkalmas szer kapható, közülük jó
pár kifejezetten ezüst felületek tisztítására készült.
Amennyiben a mosogatógépben való tisztítás mellett dönt, ne feledje az
alapszabályt: soha ne tegye egymás mellé az ezüst és acél termékeket. Figyeljen
arra is, hogy a keményebb acél könnyen felsértheti a lágyabb ezüst felszínét.

