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AKO SA STARAŤ O NEREZOVÝ RIAD 

 

 
⚫ Pred prvým použitím riadu bezpodmienečne vypláchnite horúcou vodou a umývacím 

prostriedkom. 
⚫ Tento materiál je možné veľmi ľahko - najlepšie po použití - vyčistiť kefou alebo hubkou a 

bežným čistiacim prostriedkom 
⚫ Silnejšie a odolnejšie znečistenie je potrebné nechať nejakú dobu odmočiť. 
⚫ Vodným fľakom sa vyhnete, ak hrnce a panvice hneď po vyčistenie utrite. 
⚫ Ak umývate svoj nerezovej riad v umývačke, môžu sa na vnútornom dnu usadiť vápencové 

usadeniny, ktoré možno obvykle odstrániť umývacím prostriedkom a hubkou z netkanej 
textílie. 

⚫ Odolné zvyšky na riadu odporúčame odstrániť pomocou rozkrojeného citrónu alebo 
roztokom z 9 dielov horúcej vody a jedného dielu octového extraktu. 

⚫ Vysokého lesku riadu možno dosiahnuť pomocou bežného ošetrujúceho prostriedku na 
nerez. 

⚫ Nikdy nepoužívajte oceľové kefy, piesok na drhnutie, sklenú vatu a podobné tvrdé predmety. 

⚫ Pamätajte prosím na to, že soľ by sa nemala pridávať do studenej vody, ale do vody vriacej. 
Pokiaľ ju pridáte do studenej vody, môže byť jej koncentrácia pri dne extrémne vysoká. To 
potom môže viesť ku vzniku korodujúcich miest (dokonca aj dier) na dne. Na dne riadu z 
ušlechtiklé ocele tak môžu vznikať nepekné škrvrny, ktoré síce nemajú vplyv na jeho 
funkčnosť, možno ich však odstrániť len ťažko alebo nejdú odstrániť vôbec. 

⚫ Pri používanie na sklokeramických varných doskách pred každým použitím dno riadu a varné 
polia sklokeramickej dosky skontrolujte, či na nich nie sú usadené nejaké zvyšky resp. 
nerovnosti, lebo aj len ľahké znečistenie môže sklokeramickú dosku poškriabať. Riad 
nepotahujte a neposúvajte, pretože aj toto môže poškodiť sklokeramickú dosku. 
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