
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. 

 

FRANKE – fragranitové a Tectonite drezy 

U fragranitových drezov a drezov Tectonite je možné na čistenie použiť pri pravidelnej údržbe bežné 
tekuté čistiace prostriedky, krémy, pasty a suché prášky, najlepšie však aktívny čistič Franke TWISTER. 
Nepoužívajte také čistiace prostriedky, ktoré by mohli drez poškriabať. Po použití drez vždy umyte 
a vytrite dosucha.  
Usadzovaním vodného kameňa, najmä v oblastiach s tvrdou vodou, sa na dreze môžu objaviť šedé 
alebo inak zafarbené škvrny. Usadeniny sú častokrát zafarbené napríklad čajom, kávou, červeným 
vínom a podobne, a tým kazia vzhľad drezu. Vodný kameň je možné odstrániť bežnými prostriedkami 
na odstraňovanie vodného kameňa (nie čističom odpadu). Je možné použiť aj octový roztok (1 diel 
octu + 3 diely vody) alebo drez potrieť rozkrojeným citrónom. Takto uvoľnené usadeniny sa dajú 
jednoduchšie odstrániť pomocou špongie a čistiaceho prostriedku na drez.  
Pokiaľ sa škvrny nedajú bežne odstrániť, naplňte drez roztokom tvoreným z 1 dielu bielidla alebo 
biologického pracieho prostriedku a 40 dielov vody. Roztok nechajte pôsobiť cez noc, potom drez 
vypustite, opláchnite a vytrite dosucha. Postup nie je vhodný na časté opakovanie. Odstránenie 
hrubého nánosu vodného kameňa môže byť dlhodobou záležitosťou. 

Nepoužívajte na drez drôtenku alebo kovovú špongiu, zanechávajú na povrchu drezu kovové stopy, 
podobne ako hrnce a panvice. Kovové stopy sa dajú odstrániť pomocou Franke TWISTERu a drsnejšej 
strany špongie na riad.  
Nenechávajte v dreze dlhšiu dobu mokré utierky, špongie či podložky. Zadržiavajú vodu, ktorá 
prispieva k vzniku nánosu vodného kameňa.  
Drez NIKDY nesmie prísť do styku s koncentrovanými bieliacimi prostriedkami, a produktami 
obsahujúcimi chlór, kyselinami (napr. odstraňovač vodného kameňa z rýchlovarných kanvíc), 
hydroxidom sodným (čističe odpadov), čistiacimi prostriedkami na rúry a kysličníkom uhličitým. 
Vyššie uvedené chemikálie môžu spôsobiť odfarbenie drezu.  
Nekrájajte potraviny na dreze.  
Nenechávajte horúce hrnce chladnúť priamo v dreze. 

 
FRANKE – nerezové drezy 

Drez pred prvým použitím dôkladne umyte čističom Franke TWISTER alebo iným čističom vhodným 
na nerezové drezy, nakoľko je na dreze nanesená ochranná vrstva viažuca mastnotu a nečistoty. Po 
bežnom použitý je postačujúce drez utrieť vlhkou handričkou so saponátom na umývanie riadu, 
opláchnuť a utrieť dosucha. V oblastiach s tvrdou vodou sa môže tvoriť na povrchu matný film, ktorý 
je možné odstrániť prípravkom Franke TWISTER.  
Nerezové drezy nehrdzavejú, napriek tomu sa na nich však môžu objaviť hrdzavé škvrny. Vo 
všeobecnosti to je spôsobené nečistotami usadenými v potrubí alebo na perlátore vodovodnej 



batérie. Tieto nečistoty sa následne môžu usadiť na dreze a hrdzavieť, stačí ich však očistiť – drez 
nebude poškodený. 

Nenechávajte v dreze dlhšiu dobu mokré utierky, špongie či podložky. Zadržiavajú vodu, ktorá 
prispieva k vzniku nánosu vodného kameňa. 
Nerezové drezy nikdy nečistite drsnou stranou špongie, drôtenkou či prostriedkami s abrazívnymi 
časticami, pretože poškriabete povrch drezu. V týchto škrabancoch sa bude následne rýchlejšie 
usádzať vodný kameň.  
Nerezový povrch drezu môže byť poškodený čističom striebra, bielidlami a kyselinami. 

 

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. 

 


