
 

 
Ръководство за употреба и поддръжка 

 

 Предпазни мерки и препоръки  

 

 Не трябва да се използват силно алкални вещества като амоняк или сода каустик, 

нито препарати от индустриален характер, почистващи препарати в смес и дезинфектанти, 

които съдържат киселини. Да не се изсипват декоративни бои, нито оцветители или други 

оцветяващи вещества. В случай, че се направи това повърхността следва да се почисти с 

вода и да се предприемат мерки за поддръжка и чистота.  

 

 Неправомерната употреба на гъби и кърпи за почистване на мивката може да 

доведе до нараняване на повърхността. Ако ги оставим дълго време, ще се задържи за 

постоянно вода в тях. В дългосрочен план може да настъпи силно изразен ефект, 

характеризиращ се с появата на мехури. Не размразявайте продукти върху мивката.  

 

 Не използвайте тел за миене, използвайте гъба, мек плат или гъба, която не драска. 

Не закривайте и запушвайте крана на мивката.  

 

 Не поставяйте предмети, които неотдавна сте махнали от котлона. Не изсипвайте 

олио или други горещи течности. Не удряйте с предмети и не използвайте режещи 

приспособления върху повърхността.  

 

 Ежедневна чистота  

 

 Използвайте гъба, напоена с препарат за почистване и вода, изплакнете с вода и 

подсушете с кърпа. По този начин ще запазите вашата мивка чиста.  

 

 

 

Мърсотия на дъното  

 

1. Ако в течение на времето в мивката се е насъбрала мръсотия или са се появили петна, 

следвайте следните препоръки.  

2. Напълнете мивката с вода и белина и я оставете така в продължение на два часа.  

3. Изплакнете с вода и почистете с четка с растителни или пластмасови влакна. В случай, 

че петната не се отстранят, извършете това действие отново, като оставите мивката пълна 

с вода и белина в продължение на повече часове.  

4.  По този начин ще запазите вашата мивка чиста.  

Евентуални петна  



 

Използвайте кърпа, напоена с белина и течаща вода. Също така може да използвате 

универсални почистващи препарати и след това да подсушите с кърпа. В зависимост от 

вида на петното може да използвате препарат с по-силен или по-слаб разтварящ ефект, 

като ацетон и препарати, премахващи емайла.  

 

Петна от кафе и вино  

 

Препоръчва се почистване на по-силните течности като кафе и вино с бархет преди 

тяхното подсушаване.   

 

Петна от вар  

 

За да се отстранят е достатъчно да се третират с лимон или оцет в комбинация с вода.  

 


