
Drezy a batérie je potrebné vhodným spôsobom ošetrovať. Najlepším spôsobom, ako Váš drez udržať 
čistý, je pravidelné umývanie riadu, kvalita vody však môže spôsobiť zanášanie drezu vodným 
kameňom a teda negatívne ovplyvniť jeho vzhľad. Drezy je pre udržanie dokonalého vzhľadu 
potrebné aspoň raz za týždeň vyčistiť vhodným čistiacim prostriedkom, pravidelnú údržbu si vyžadujú 
aj vodovodné batérie. Prosíme Vás, prečítajte si dôsledne nasledujúce pokyny, pretože 

AK JE POŠKODENIE DREZU SPÔSOBENÉ NEDOSTATOČNOU ALEBO NESPRÁVNOU ÚDRŽBOU, 
PRÍPADNE JE DREZ POŠKODENÝ PÔSOBENÍM CHEMIKÁLIÍ, ZÁRUKA NA DREZ ZANIKÁ. 

 

BLANCO – silgranitové drezy 

Okrem bežného očistenia po umývaní riadu je potrebné drez aspoň raz za týždeň vyčistiť od usadenín 
vodného kameňa. Vhodným čistiacim prostriedkom je napríklad Blanco ANTIKALK alebo Blanco 
ACTIV, ale aj Somat gel a Calgonit gel a ostatné prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa BEZ 
OBSAHU KYSELÍN.  
Na znečistené miesto naneste dostatočné množstvo čistiaceho prostriedku, nechajte pôsobiť 
a potom opláchnite čistou vodou. Drez vytrite dosucha.  
Na hĺbkové čistenie (1x za mesiac) použite čistiace tablety alebo prášok Blanco ACTIV, Somat gel 
alebo Calgonit gel. Približne do 1/3 vaničky drezu nalejte vriacu vodu, pridajte 1 tabletu Blanco ACTIV 
alebo 1 odmerku Somat gel u / Calgonit gelu a nechajte cez noc pôsobiť. Po vyčistení drez opláchnite 
čistou vodou a vytrite dosucha. Takéto čistenie neopakujte častejšie ako raz za mesiac, základom 
údržby drezov by malo byť predovšetkým pravidelné čistenie. 

 
BLANCO – nerezové drezy 

Aby bol docielený stály lesk drezu, je nutná pravidelná údržba po každom umývaní riadu. Ideálny je 
na to prostriedok Blanco POLISH na nerezové drezy (pozor, výrobok sa nesmie používať na prírodný 
nerez, profilovaný nerez, chrómované povrchy a batérie) Na penovú hubku naneste malé množstvo 
čistiaceho prostriedku a pozdĺžne vyčistite celú plochu drezu. Na koniec drez opláchnite čistou vodou 
a vytrite dosucha, aby po samovoľnom vysušení nezostali na dreze stropy po kvapkách. Na očistenie 
vodného kameňa je možné použiť aj čistiace prostriedky BEZ OBSAHU KYSELÍN ako napríklad Somat 
gel a Calgonit gel. 

 

BLANCO, SCHOCK a FRANKE – údržba batérií 

Povrch batérie treba ošetrovať výhradne s použitím jemnej hubky alebo utierky a čistiaceho 
prostriedku pre domácnosť bez abrazívnych častíc alebo mydlovým roztokom. Na čistenie sa nesmú 
používať mechanické čistiace prostriedky (jemné zrnká batériu poškriabu), čistiace prostriedky 
s obsahom kyselín vrátane octu.  
Odolnejšie vápenaté usadeniny (vodný kameň) je z  kuchynskej batérie možné odstrániť napríklad 
pomocou prostriedku Blanco ANTIKALK (alebo iného prostriedku určeného na odstraňovanie 
vodného kameňa od ostatných výrobcov), ktorý sa po čistení opláchne čistou vodou. Batériu je 
následne potrebné vyleštiť mäkkou handričkou. Jedenkrát za mesiac sa odporúča vyčistiť aj perlátor 
batérie, predĺžite tým životnosť batérie. 

 


