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.

SCHOCK – Cristalite a Cristadur drezy
Drezy Schock sú dostatočne tvrdé a húževnaté, napriek tomu sa však vyvarujte nadmerne
agresívneho používania, napríklad úderu sekáčikom na mäso a podobne. Pokiaľ je to možné,
nepokladajte na drez hrnce horúcejšie než 180°C. Drez nikdy nečistite agresívnymi čistiacimi
prostriedkami s obsahom kyseliny citrónovej, octovej, alebo mravenčej. Chrómované časti nikdy
nedrhite tekutým pieskom alebo drsnou časťou špongie. Drez je odolný voči bežným kyselinám
a zásadám nachádzajúcich sa v bežných prostriedkoch na čistenie riadu, na čistenie však odporúčame
špeciálne ošetrujúce a čistiace prostriedky od firmy Schock.
Po umytí riadov drez opláchnite, zaschnuté kvapky väčšinou nie sú na dreze vidieť. Ak sú na dreze
usadené nečistoty alebo mastnota, očistite miesto saponátom a opláchnite vodou. Drez je možné pri
väčšom znečistení umyť tekutým pieskom. Pri každom čistení sa viac zamerajte na silnejšie
znečistené miesta.
Ak je drez extrémne znečistený a zašlý, použite na očistenie jemný piesok na umývanie riadu,
opláchnite vodou, opäť použite piesok a opláchnite vodou a postup opakujte kým drez nie je čistý.
V zvláštnych prípadoch je možné použiť roztok bielidla (napr. Savo) pomiešané v pomere 1 diel
bielidla ku 3 dielom vody. Takto pripravený roztok naneste na drez a po 5 minútach opláchnite.
Snažte sa vyhnúť kovovým a plastovým častiam drezu. V prípade potreby postup opakujte, avšak len
na problematických miestach. Pri dodržaní odporúčaných postupov by sa farba drezu nemala zmeniť
a drez bude stále ako nový. Pre každodennú údržbu je z bežných čistiacich prostriedkov vhodný
napríklad Cilit bang alebo Bref Power Desinfection, ktoré odbúravajú predovšetkým mastnotu
a vodný kameň.

SCHOCK – nerezové drezy
Pre každodennú údržbu doporučujeme drez opláchnuť vodou, ak je v ňom usadená mastnota,
použite na jej odstránenie bežný čistiaci prostriedok na riad a jemnú stranu špongie. Nikdy nečistite
nerezové drezy drsnou stranou špongie alebo drôtenkou, tie drez nenávratne poškriabu. Škvrny od
kávy a podobne možno vyčistiť jemnou špongiou alebo handričkou a prostriedkom na ošetrovanie
nereze. Drezy sú určené iba na použitie v domácnosti, nečistoty (napr. na stavbách a pod.) sa môžu
usadiť na dreze a zhoršiť kvalitu jeho povrchu, prípadne začať hrdzavieť. Pravidelné čistenie drezu je
najlepšou prevenciou poškodenia jeho povrchu, vzniku stôp po kvapkách vody zabránite tak, že drez
po použití vytriete dosucha.
Nikdy nepoužívajte drez na krájanie potravín. Vznik drobných škrabancov je nevyhnutný a prirodzený,
avšak vážnejšie narušenie povrchu napr. nožom môže drez znehodnotiť. Nevkladajte horúce nádoby
priamo do drezu, vždy použite vhodnú podložku. Nenechávajte na dreze položené veci podliehajúce
korózii – drez sám nezhrdzavie, avšak korózia sa naň môže preniesť s nečistôt vo vode a odložených

predmetov podliehajúcich korózii. Nenechávajte drez vystavený dlhšiemu pôsobeniu potravín, ktoré
by mohli spôsobiť jeho leptanie, napr. horčica, majonéza, ovocné šťavy, soli, slaná voda, ocot, a iné
potraviny obsahujúce vyššie uvedené.
Nikdy nevystavujte drez silným chemikáliám. Už krátke vystavenie (rádovo v min.) môže nenávratne
poškodiť materiál drezu, ktorý následne začne korodovať. Drez neodoláva chlóru a jeho derivátom,
rozpúšťadlám, riedidlám, čističu zaschnutého cementu, lepidla a malty, hydroxidu sodnému
a ostatným zásadám, leštičom a čističom striebra, a fotografickým chemikáliám. Ak drez príde do
kontaktu s ktoroukoľvek uvedenou chemikáliou, okamžite ho opláchnite veľkým množstvom vody,
vytrite ho dosucha a ošetrite miesto pastou na ošetrovanie nerezu (bežne dostupná v drogériách). Ak
už na dreze vznikli odolné hrdzavé škvrny, dajú sa odstrániť len hrubou stranou špongie a tekutým
pieskom, avšak už za cenu poškrabania drezu.

SCHOCK – 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.

