HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
EVŐESZKÖZ ÉS ASZTALI KÉSZLETEKRŐL
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Ezüst és ezüsttel bevont, valamint az arannyal bevont
és dekorált termékek tisztítása
A különlegesen magas minőségű, nemesfém/nemesfémmel bevont termékek, evőeszközök
érzékenyebbek a tisztítás módjára, mint az általában használatos rozsdamentes acélból
készült termékek. Tisztítás és ápolás során érdemes figyelembe venni, hogy a
mosogatógépben való tisztítás jóval agresszívabb folyamat a kézi mosogatásnál.
Mosogatógépben a felületek magaskoncentrációjú tisztítószereknek és a forró, párás
környezet hatásainak vannak kitéve, még a mosogatási program befejeződése után is.
Bizonyos ételmaradékok foltosodáshoz, akár a pengék rozsdásodához hasonló
elváltozásokhoz is vezethetnek. Mindezek – a termék küllemét befolyásoló optikai
elváltozások – kiküszöbölhetők amennyiben Ön kézi mosogatást alkalmaz.
Kézi mosogatás esetén használjunk kézmeleg vízet. Enyhe tisztítószerrel, erõs
dörzsölés nélkül végezzük a mosogatást, valamint alapos öblítéssel fejezzük be. Kerülje
az erõs tisztítószerek, súrolóporok, durva szivacsok, fémes tisztító/súrolóeszközök
használatát. Csak a szivacs sima felét használja a mosogatás során. A mosogatáshoz és
törléshez puha törlõket használjunk. A törlõk mindig tiszták legyenek.
Gépi és kézi mosogatás esetén se hagyjon a termékek felületén ételmaradékokat,
használat után minél hamarabb öblítse le folyóvízben, így az ételmaradékokban
található sók és savak nem károsíthatják a felületet.
Az ezüst eszközökön a tojás fehérje és sárgája elszíneződést okozhat. Ezért az
étkezés után az ilyen maradékokat azonnal le kell tisztítani.
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A rozsdamentes acél és a nemesfém/nemesfémmel bevont termékeket lehetőleg ne
mosogassa egyszerre.
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 a rozsdamentes acéllal, illetve az acélpengékkel.
A poharakat lefelé fordítva, a késeket, kanalakat, villákat pedig a nyelükkel lefelé
fordítva helyezze a mosogatógépbe. Amikor feltölti az evőeszközkosarat kérjük,
ügyeljen arra, hogy ne rakja túl szorosra az eszközöket. Így az öblítés alaposabb lesz,
a víz könnyebben lecsöpög és gyorsabb lesz a száradás.
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. Ne kerüljön mosogatószer
közvetlenül az eszközökre mert az korróziót okozhat.
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.
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.
Amennyiben a mosogatógépben való tisztítás mellett dönt, ne feledje az alapszabályt: soha
ne tegye egymás mellé az ezüst és acél termékeket. Figyeljen arra is, -úgy a mosogatás,
mint a tárolás során - hogy a keményebb acél könnyen felsértheti a lágyabb ezüst felszínét.
A kereskedelemben számos tisztításra, ápolásra alkalmas szer kapható, közülük sok
kifejezetten ezüst felületek tisztítására készült.

Az útmutatóban leírtak maradéktalan betartása biztosíthatja evőeszközei és asztali készletei
szépségének megőrzését és hosszú élettartamát!
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