
1 
 

Иноксова мивка за вграждане, серия Metallic 

Инструкция за поддръжка 
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Полезните съвети на Teka помагат за постигането на една рутина при почистването, 
която позволява да поддържате вашата мивка в най-добро състояние за по-дълго 
време. 

Следвайте съветите по-долу, за да удължите живота на вашия нов продукт. 

1. Почиствайте мивката след всяка употреба, като я изплакнете обилно и я 
подсушите с мека кърпа. Така ще предотвратите появата на петна и влошаване 
на иноксовото покритие. 

2. При необходимост, използвайте мека кърпа или гъба, за да нанесете почистващ 
препарат подходящ за употреба върху мивки. Търкайте повърхността 
внимателно и винаги в една посока. 

3. Препоръчително е старателно почиствате на мивката веднъж седмично или поне 
веднъж месечно. Ако решите да използвате почистващи препарати за 
неръждаема стомана или крем за полиране на неръждаема стомана, прочетете и 
следвайте инструкциите на производителя , за да постигнете най-добър 
резултат. Винаги тествайте почистващия разтвор върху малка площ от мивката, 
преди да го нанесете върху повърхността и използвайте единствено доказани 
марки. 

Вашата нова мивка е с най-високо качество и издръжливост, но някои продукти могат 
да увредят повърхността й. Опитайте се да следвате правилата описани по-долу: 

 Не използвайте агресивни химикали или разяждащи почистващи препарати 
(киселина, белина, хлор). Ако случайно сте ги използвали върху мивката, 
изплакнете веднага. 

 Не прилагайте почистващи препарати за канализация, съдържащи натриев 
хидроксид. Ако сте ги използвали, изплакнете мивката обилно, за да отстраните 
остатъците. 

 Не оставяйте вътре в мивката оцветени храни и корозивни течности като оцет 
или плодови сокове. Опитайте се да изплакнете остатъците от храна възможно 
най-бързо. 

 Не използвайте абразивни почистващи продукти (гъби, домакинска тел за 
почистване), както и почистващи препарати за сребро. Трябва да използвате 
неабразивни почистващи препарати, за да избегнете надраскване на металната 
повърхност. 

 Някои кухненски инструменти от въглеродна стомана могат да оставят железни 
частици по повърхността. Не оставяйте подобен тип инструменти или остри 
предмети вътре в мивката. 
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“ТЕКА България ЕООД” не носи отговорност за преводни и печатни грешки”. 

ТЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД 
Офис и шоу-рум: 
бул. „Цариградско шосе” № 135 
София 1784, България 
тел. 02/9768 330; 0895 613 370 
URL: http://www.teka.bg  
Facebook: ТЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД 

 


